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➢ Про внесення зміни до статті 80 Закону України "Про освіту" щодо забезпечення 

освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти // Верховна 

Рада України; Закон від 20 грудня 2018 року № 2661-VIII 

➢ Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження 

середньострокового бюджетного планування // Верховна Рада України; Закон від 

06 грудня 2018 року № 2646-VIII 

➢ Про призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для 

найталановитіших молодих учених // Верховна Рада України; Постанова від 

17 січня 2019 року № 2674-VIII 

➢ Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим 

ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 

розробок за 2018 рік // Верховна Рада України; Постанова від 

15 січня 2019 року № 2670-VIII 

➢ Про внесення зміни до пункту 17 додатка до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 жовтня 2016 р. № 710 // Кабінет Міністрів України; Постанова від 

10 січня 2019 року № 4 

➢ Про утворення Координаційної ради з питань впровадження реформи у сфері 

освіти // Кабінет Міністрів України; Постанова від 27 грудня 2018 року № 1203 

➢ Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти // Кабінет Міністрів України; Постанова від 27 грудня 2018 року № 1130 

➢ Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом 

Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі 

вищої та післядипломної (післявузівської) освіти // Кабінет Міністрів України; 

Розпорядження від 10 січня 2019 року № 8-р 

➢ Про утворення Національного Одеського медичного університету // Кабінет 

Міністрів України; Розпорядження від 27 грудня 2018 року № 1094-р 

➢ Про реорганізацію деяких закладів освіти // Кабінет Міністрів України; 

Розпорядження від 27 грудня 2018 року № 1091-р 

➢ Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий 

Уряд" у 2018-2020 роках // Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 

18 грудня 2018 року № 1088-р 

➢ Деякі питання Національного фонду досліджень // Кабінет Міністрів України; 

Розпорядження від 27 грудня 2018 року № 1087-р 

➢ Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 

лютого 2018 р. № 94 // Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 

27 грудня 2018 року № 1066-р 

➢ Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам 

закладів вищої освіти // Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 

27 грудня 2018 року № 1060-р 

➢ Про державне визнання документів про вищу духовну освіту // Міністерство освіти 

і науки України; Наказ від 04 січня 2019 року № 10 

➢ Про державну реєстрацію проектів, що виконуються українськими вченими в 

рамках міжнародного науково-технічного співробітництва, та гранту, наданого в 

рамках такого співробітництва // Міністерство освіти і науки України; Наказ від 

29 грудня 2018 року № 1492 
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➢ Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2018 рік // Міністерство 

освіти і науки України; Наказ від 28 грудня 2018 року № 1472/1175 

➢ Про визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів // 

Міністерство освіти і науки України; Наказ від 28 грудня 2018 року № 1467 

➢ Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки на 2019-2021 роки // 

Міністерство освіти і науки України; Наказ від 28 грудня 2018 року № 1466 

➢ Про державну реєстрацію проекту, що виконується українськими вченими в 

рамках міжнародного науково-технічного співробітництва // Міністерство освіти і 

науки України; Наказ від 27 грудня 2018 року № 1462 

➢ Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік // Міністерство освіти 

і науки України; Наказ від 26 грудня 2018 року № 1455/1147 

➢ Про затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів 

наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, 

які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти, наукових установах, що 

належать до сфери управління МОН // Міністерство освіти і науки України; Наказ 

від 22 грудня 2018 року № 1439 

➢ Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань 

здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року // Міністерство 

освіти і науки України; Наказ від 22 грудня 2018 року № 1437 

➢ Про припинення виплати стипендії Президента України та внесення змін у додаток 

1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2018 № 1209 // 

Міністерство освіти і науки України; Наказ від 22 грудня 2018 року № 1436 

➢ Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2018 рік // Міністерство 

освіти і науки України; Наказ від 22 грудня 2018 року № 1435/1101 

➢ Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 

2015 року № 1156 // Міністерство освіти і науки України; Наказ від 19 грудня 2018 року 

№ 1417; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2019 р. № 26/32997 

➢ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства // Міністерство освіти і 

науки України; Наказ від 18 грудня 2018 року № 1412 

➢ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства // Міністерство освіти і 

науки України; Наказ від 18 грудня 2018 року № 1411 

➢ Деякі питання державної атестації наукових установ // Міністерство освіти і науки 

України; Наказ від 17 вересня 2018 року № 1008; Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 28 грудня 2018 року № 1504/32956 

➢ Про затвердження Умов конкурсного відбору проектів для державного 

стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та 

промислових зразків // Мінекономрозвитку України; Наказ, Умови від 

14 грудня 2018 року № 1889; Зареєстровано: Мін'юст України від 

17 грудня 2018 року № 1422/32874 

➢ Про затвердження Порядку наповнення та використання коштів фонду державного 

стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та 

промислових зразків // Мінекономрозвитку України; Наказ, Порядок від 

14 грудня 2018 року № 1888; Зареєстровано: Мін'юст України від 

17 грудня 2018 року № 1420/32872 
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➢ Про затвердження Положення щодо конкурсного відбору проектів для державного 

стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових 

зразків // Мінекономрозвитку України; Наказ, Положення від 12 грудня 2018 року № 1879; 

Зареєстровано: Мін'юст України від 17 грудня 2018 року № 1421/32873 

➢ Зміна до Інструкції з заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у 

вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах 

закладів вищої освіти та наукових установах Міністерства оборони України та 

Збройних Сил України // Міноборони України; Наказ від 29 листопада 2018 року 

№ 605; Зареєстровано: Мін'юст України від 20 грудня 2018 року № 1454/32906 

➢ Про внесення змін до Типових нормативів для розробки штатів наукових установ 

Збройних Сил України, наукових підрозділів наукових установ, вищих військових 

навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів // Міноборони України; Наказ від 13 листопада 2018 року № 566; 

Зареєстровано: Мін'юст України від 05.12.2018 № 1379/32831 

➢ Про затвердження Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації 

інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері 

торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського 

харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу 

(надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого 

переказу, перевезення пасажирів та інших послуг // Мінфін України; Наказ, 

Положення від 26 листопада 2018 року № 936; Зареєстровано: Мін'юст України від 

20 грудня 2018 року № 1445/32897 

➢ Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання у 

сфері трансферу технологій, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії 

без дозволу органів Антимонопольного комітету України // Антимонопольний 

комітет; Розпорядження, Вимоги від 09 листопада 2018 року № 21-рп; Зареєстровано: 

Мін'юст України від 13 грудня 2018 року № 1413/32865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані:  

03680, м. Київ вул. Антоновича, 180  

Тел./Факс: (044)528-25-41 (044)521-00-26  

E-mail: uintei@uintei.kiev.ua 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1454-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1454-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1454-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1454-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-18
mailto:uintei@uintei.kiev.ua

