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Лютий 2019 року 

 

 Про схвалення концептуальних напрямів реформування системи органів, що 

реалізують державну податкову та митну політику// Кабінет Міністрів України; 

Розпорядження від 27 грудня 2018 року № 1101-р 

 Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 

р. № 871 // Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 26-р 

 Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників // Кабінет 

Міністрів України; Постанова від 23 січня 2019 року № 36 

 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 р. 

№ 1518 // Кабінет Міністрів України; Постанова від 23 січня 2019 року № 37 

 Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів 

повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників// Кабінет Міністрів 

України; Постанова, Порядок, Перелік від 23 січня 2019 року № 41 

 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. 

№ 423 і від 28 грудня 2016 р. № 1045// Кабінет Міністрів України; Постанова від 23 січня 

2019 року № 44 

 Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи 

електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки// Кабінет Міністрів України; Постанова 

від 30 січня 2019 року № 37-р  

 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. 

№ 812// Кабінет Міністрів України; Постанова від 30 січня 2019 року № 51 

 Деякі питання цифрового розвитку// Кабінет Міністрів України; Постанова від 30 

січня 2019 року № 56 

 Про проведення парламентських слухань на тему: "Збалансований розвиток 

людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки"// Верховна Рада України; 

Постанова від 5  лютого 2019 року  № 2677-VIII 

 Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук// 

Верховна Рада України; Постанова, Положення, Опис від 5 лютого 2019 року № 2676-VIII 

 Про Премію Верховної Ради України молодим ученим// Верховна Рада України; 

Постанова, Положення, Опис від 5 лютого 2019 року № 2675-VIII 

 Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими 

бюджетами// Кабінет Міністрів України; Постанова від 6 лютого 2019 року № 65 

 Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення 

публічними бібліотеками в Україні// Кабінет Міністрів України; Постанова, Нормативи 

від 6 лютого 2019 року  № 72 

 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними 

державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного 

забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках// 

Кабінет Міністрів України; Постанова від 13 лютого 2019 року №88 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2018-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2018-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2018-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/go/26-2019-%D1%80
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-pidvishchennya-posadovih-okladiv-naukovo-pedagogichnih-pracivnikiv
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-pidvishchennya-posadovih-okladiv-naukovo-pedagogichnih-pracivnikiv
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-18-serpnya-1999-r-1518-
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-18-serpnya-1999-r-1518-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/41-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/41-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/41-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-2019-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-2019-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-2019-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2677-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2677-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2677-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2676-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2676-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2675-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2675-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2019-%D0%BF
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya-zabezpechennya-dvostoronnogo-spivrobitnictva-ukrayini-z-inozemnimi-derzhavami-ta-mizhnarodnimi-
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya-zabezpechennya-dvostoronnogo-spivrobitnictva-ukrayini-z-inozemnimi-derzhavami-ta-mizhnarodnimi-
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya-zabezpechennya-dvostoronnogo-spivrobitnictva-ukrayini-z-inozemnimi-derzhavami-ta-mizhnarodnimi-
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya-zabezpechennya-dvostoronnogo-spivrobitnictva-ukrayini-z-inozemnimi-derzhavami-ta-mizhnarodnimi-
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-vikoristannya-koshtiv-peredbachenih-u-derzhavnomu-byudzheti-dlya-zabezpechennya-dvostoronnogo-spivrobitnictva-ukrayini-z-inozemnimi-derzhavami-ta-mizhnarodnimi-


 

 Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України у 2018 році// Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 

13 лютого 2019 року № 58-р 

 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету 

Міністрів України// Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Перелік від 13 лютого 

2019 року № 69-р 

 Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти // Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 року 

№ 71-р 

 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р.  

№ 102// Кабінет Міністрів України; Постанова від 13 лютого 2019 року № 90 

 Про внесення зміни до пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої 

справи та популяризації української літератури у світі// Кабінет Міністрів України; 

Постанова від 13 лютого 2019 року  № 98 

 Про утворення конкурсної комісії з призначення академічних стипендій імені 

Героїв Небесної Сотні// Міністерство освіти і науки України; Наказ від 25 лютого 

2019року №255 

 Про внесення змін до складу експертно-кадрової комісії з розгляду питань 

діяльності керівників закладів вищої освіти, установ та організацій, що належать до 

сфери управління Міністерства освіти і науки України// Міністерство освіти і науки 

України; Наказ від 14 лютого 2019 року №199 

 Про внесення змін до плану діяльності Міністерства освіти і науки України та 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти  і науки України, з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік// Міністерство освіти і науки 

України; Наказ від 14 лютого 2019року №195 

 Про проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2018/2019 навчальному році// Міністерство освіти і науки України; Наказ від 

14 лютого 2019року №196 

 Про забезпечення проведення державної атестації наукових установ// Міністерство 

освіти і науки України; Наказ від 12 лютого 2019 року  №161 

 Про проведення акредитаційної експертизи у Національній металургійній академії 

України// Міністерство освіти і науки України; Наказ від 12 лютого 2019року №148-Л 

 Про проведення акредитаційної експертизи у Національному транспортному 

університеті// Міністерство освіти і науки України; Наказ від 12 лютого 2019року №147-Л 

 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 

 Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації// 

Міністерство освіти і науки України; Наказ, Порядок, Протокол, Форма типового 

документа від 7 грудня 2018 року № 1369  

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-zvitu-pro-hid-i-rezultati-vikonannya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini-u-2018-roci
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-zvitu-pro-hid-i-rezultati-vikonannya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini-u-2018-roci
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-zvitu-pro-hid-i-rezultati-vikonannya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini-u-2018-roci
https://zakon.rada.gov.ua/go/71-2019-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/go/71-2019-%D1%80
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-3-lyutogo-2010-r-102
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-3-lyutogo-2010-r-102
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-konkursnoyi-komisiyi-z-priznachennya-akademichnih-stipendij-imeni-geroyiv-nebesnoyi-sotni
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-konkursnoyi-komisiyi-z-priznachennya-akademichnih-stipendij-imeni-geroyiv-nebesnoyi-sotni
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-konkursnoyi-komisiyi-z-priznachennya-akademichnih-stipendij-imeni-geroyiv-nebesnoyi-sotni
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-skladu-ekspertno-kadrovoyi-komisiyi-z-rozglyadu-pitan-diyalnosti-kerivnikiv-zakladiv-vishoyi-osviti-ustanov-ta-organizacij-sho-nalezhat-do-sferi-upravlinnya-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-skladu-ekspertno-kadrovoyi-komisiyi-z-rozglyadu-pitan-diyalnosti-kerivnikiv-zakladiv-vishoyi-osviti-ustanov-ta-organizacij-sho-nalezhat-do-sferi-upravlinnya-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-skladu-ekspertno-kadrovoyi-komisiyi-z-rozglyadu-pitan-diyalnosti-kerivnikiv-zakladiv-vishoyi-osviti-ustanov-ta-organizacij-sho-nalezhat-do-sferi-upravlinnya-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini
https://mon.gov.ua/storage/app/media/regulatorna_dijalnist/2019/02/19/195-pro-vnesennya-zmin-do-planu-pidgot-regulyat-aktiv.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/regulatorna_dijalnist/2019/02/19/195-pro-vnesennya-zmin-do-planu-pidgot-regulyat-aktiv.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/regulatorna_dijalnist/2019/02/19/195-pro-vnesennya-zmin-do-planu-pidgot-regulyat-aktiv.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/regulatorna_dijalnist/2019/02/19/195-pro-vnesennya-zmin-do-planu-pidgot-regulyat-aktiv.pdf
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-iv-etapu-vseukrayinskih-uchnivskih-olimpiad-z-navchalnih-predmetiv-u-20182019-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-iv-etapu-vseukrayinskih-uchnivskih-olimpiad-z-navchalnih-predmetiv-u-20182019-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-iv-etapu-vseukrayinskih-uchnivskih-olimpiad-z-navchalnih-predmetiv-u-20182019-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-provedennya-derzhavnoyi-atestaciyi-naukovih-ustanov
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-provedennya-derzhavnoyi-atestaciyi-naukovih-ustanov
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-akreditacijnoyi-ekspertizi-u-nacionalnij-metalurgijnij-akademiyi-ukrayini-148-l
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-akreditacijnoyi-ekspertizi-u-nacionalnij-metalurgijnij-akademiyi-ukrayini-148-l
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-akreditacijnoyi-ekspertizi-u-nacionalnomu-transportnomu-universiteti-147-l
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-akreditacijnoyi-ekspertizi-u-nacionalnomu-transportnomu-universiteti-147-l
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0026-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0026-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0026-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19
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 Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів 

вищої освіти та наукових установ на 2019 рік// Міністерство освіти і науки України; 

Наказ від 5 лютого 2019 року №129 

 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо зовнішнього 

незалежного оцінювання// Міністерство освіти і науки України; Наказ від 07 грудня 2018 

року № 1353 

 Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Ерудит» серед 

здобувачів освіти з порушеннями слуху 12-х (13-х) класів закладів загальної середньої 

освіти// Міністерство освіти і науки України; Наказ, Положення від 13 листопада 2018 

року № 1234 

 Про проведення третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019»// 

Міністерство освіти і науки України; Наказ від 1 лютого 2019 № 117 

 Про створення робочої групи щодо розроблення і затвердження Концепції 

забезпечення якості дошкільної освіти// Міністерство освіти і науки України; Наказ від 1 

лютого 2019 року № 111 

 Про внесення зміни до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59// 

Міністерство освіти і науки України; Наказ від 25 січня 2019 року №59 

 Про затвердження Статуту Національного центру «Мала академія наук України»// 

Міністерство освіти і науки України; Наказ від 4 лютого 2019 року № 121/52 

 Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік// Міністерство освіти і 

науки України; Наказ від 4 лютого 2019 року № 128 

 Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік// Міністерство освіти і 

науки України; Наказ від 4 лютого 2019 року № 127 

 Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів 

вищої освіти та наукових установ на 2019 рік// Міністерство освіти і науки України; 

Наказ від 5 лютого 2019 року № 129 

 Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з 
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