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публікації законів України та інших нормативно-правових актів // Верховна Рада 

України; Закон від 02 жовтня 2018 року № 2578-VIII 
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24 жовтня 2018 року № 865 
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➢ Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
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Постанова від 26 вересня 2018 року № 815 

➢ Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних 
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від 26 вересня 2018 року № 774 
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Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 17 жовтня 2018 року № 776-р 

➢ Про реорганізацію Запорізької державної інженерної академії // Кабінет Міністрів 

України; Розпорядження від 17 жовтня 2018 року № 746-р 

➢ Про підготовку та відзначення у 2018 році 100-річчя заснування Дніпровського 
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03 жовтня 2018 року № 733-р 

➢ Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні // Кабінет 

Міністрів України; Розпорядження від 03 жовтня 2018 року № 710-р 

➢ Про затвердження плану заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня 

права // Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи 

від 26 вересня 2018 року № 681-р 

➢ Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам закладів 
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Наказ від 30 жовтня 2018 року № 1174 

➢ Про включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким 
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від 26 жовтня 2018 року № 1153 
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від 04 жовтня 2018 року № 1079 
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Міністерство освіти і науки України; Наказ від 03 жовтня 2018 року № 1063 
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і науки України; Наказ від 03 жовтня 2018 року № 1060 

➢ Про призначення академічних стипендій Президента України студентам закладів 

вищої освіти на І семестр 2018/2019 навчального року // Міністерство освіти 

і науки України; Наказ від 03 жовтня 2018 року № 1054 

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

і науки України; Наказ від 28 вересня 2018 року № 1038 

➢ Про призначення академічної стипендії імені М. С. Грушевського аспірантам на 

2018/2019 навчальний рік // Міністерство освіти і науки України; Наказ 

від 28 вересня 2018 року № 1037 
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1284 // Міністерство освіти і науки України; Наказ від 28 вересня 2018 року № 1033 

➢ Наказ МОН від 08 червня 2018 р. "Про затвердження Положення про Єдину 
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торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності щодо 
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документ від 26 липня 2018 року, 23 липня 2018 року 
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Зареєстровано: Мін'юст України від 11 вересня 2018 року № 1037/32489 

 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-pidgotovku-ta-vidznachennya-u-2018-roci-85-richchya-zasnuvannya-nacionalnogo-aviacijnogo-universitetu
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-pidgotovku-ta-vidznachennya-u-2018-roci-85-richchya-zasnuvannya-nacionalnogo-aviacijnogo-universitetu
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/681-2018-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/681-2018-%D1%80
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-priznachennya-imennih-stipendij-verhovnoyi-radi-ukrayini-studentam-zakladiv-vishoyi-osviti-na-20182019-navchalnij-rik
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-priznachennya-imennih-stipendij-verhovnoyi-radi-ukrayini-studentam-zakladiv-vishoyi-osviti-na-20182019-navchalnij-rik
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vklyuchennya-naukovih-ustanov-do-derzhavnogo-reyestru-naukovih-ustanov-yakim-nadayetsya-pidtrimka-derzhavi-1153
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vklyuchennya-naukovih-ustanov-do-derzhavnogo-reyestru-naukovih-ustanov-yakim-nadayetsya-pidtrimka-derzhavi-1153
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-finansuvannya-u-2018-roci-20-naukovo-tehnichnih-robit-v-ramkah-vikonannya-derzhavnogo-zamovlennya-na-naukovo-tehnichni-eksperimentalni-rozrobki-ta-naukovo-tehnichnu-produkciyu
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-finansuvannya-u-2018-roci-20-naukovo-tehnichnih-robit-v-ramkah-vikonannya-derzhavnogo-zamovlennya-na-naukovo-tehnichni-eksperimentalni-rozrobki-ta-naukovo-tehnichnu-produkciyu
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-finansuvannya-u-2018-roci-20-naukovo-tehnichnih-robit-v-ramkah-vikonannya-derzhavnogo-zamovlennya-na-naukovo-tehnichni-eksperimentalni-rozrobki-ta-naukovo-tehnichnu-produkciyu
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-prioritetnih-napryamiv-diyalnosti-tovaristva-z-obmezhenoyu-vidpovidalnistyu-naukovij-park-tavrijskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-v-i-vernadskogo-universitetskij-arsenal
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-prioritetnih-napryamiv-diyalnosti-tovaristva-z-obmezhenoyu-vidpovidalnistyu-naukovij-park-tavrijskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-v-i-vernadskogo-universitetskij-arsenal
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-prioritetnih-napryamiv-diyalnosti-tovaristva-z-obmezhenoyu-vidpovidalnistyu-naukovij-park-tavrijskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-v-i-vernadskogo-universitetskij-arsenal
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-derzhavne-viznannya-dokumentiv-pro-vishu-duhovnu-osvitu-1060
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-priznachennya-akademichnih-stipendij-prezidenta-ukrayini-studentam-zakladiv-vishoyi-osviti-na-i-semestr-20182019-navchalnogo-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-priznachennya-akademichnih-stipendij-prezidenta-ukrayini-studentam-zakladiv-vishoyi-osviti-na-i-semestr-20182019-navchalnogo-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-derzhavne-viznannya-dokumentiv-pro-vishu-duhovnu-osvitu-1038
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-priznachennya-akademichnoyi-stipendiyi-imeni-m-s-grushevskogo-aspirantam-na-20182019-navchalnij-rik
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-priznachennya-akademichnoyi-stipendiyi-imeni-m-s-grushevskogo-aspirantam-na-20182019-navchalnij-rik
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-19092017-1284
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-19092017-1284
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-yedinu-derzhavnu-elektronnu-bazu-z-pitan-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-yedinu-derzhavnu-elektronnu-bazu-z-pitan-osviti
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_001-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_001-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_001-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1037-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1037-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1037-18


 

 

 

➢ Про затвердження Порядку планування, фінансування та контролю виконання 

науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок 

коштів державного бюджету у сфері соціальної політики // Мінсоцполітики України; 

Наказ, Порядок, Пропозиції, Форма типового документа, План, Замовлення, Висновок, 

Довідка, Акт від 17 серпня 2018 року № 1177; Зареєстровано: Мін'юст України 
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