Перелік нормативно-правових документів,
що регламентують роботу позашкільних навчальних закладів
Конституція України, Закони України
№
Назва закону
1 Конституція України
2 Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ «Про освіту»
Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»
3
4
5

Закон України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки»
Закон України від 13.05.1999 р. № 651-ХІV «Про загальну середню освіту»

6 Закон України від 06.04.2000 р. № 1642-ІІІ «Про загальну середню освіту»
Закон України від 22.06.2000 р. № 1841-ІІІ «Про позашкільну освіту»
7
8

Закон України від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту»

Адреса сайту
www.rada.gov.ua/const/const1.htm
www.osvita.te.gov.ua/zak.html
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=32%2F95-%E2%F0
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=504%2F96-%E2%F0
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=65114
http://www.infoeco.dn.ua/law/ecoexp.htm
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=184114&pass=4/UMfPEGznhhJma.ZiyZi4sWHI4D.s80msh8Ie6
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=262814

Закон України від 09.09.2004 р. № 1994-ІV «Про реструктуризацію
заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про
http://uapravo.crimea.ua/2004-zakon/Verhovna-Rada9
освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників
Ukra-ni-Zakon-1994-IV-v-d-09-09-2004/
навчальних закладів»
Закон України від 6.07.2010 р. № 2442 – VI
«Про внесення змін до
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=244210 законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо
17
організації навчально-виховного процесу»
Укази Президента України
№
Назва закону
Адреса сайту
1 Указ Президента України від 8.02.2001 р. № 78 «Про Програму роботи з
http://osvita.ua/legislation/other/2849?feed=news
обдарованою молоддю на 2001-2005 роки»
2 Указ Президента України від 9.10.2001 р. № 941 «Про додаткові заходи щодо
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1083.3327.0
забезпечення розвитку освіти в Україні»
3 Указ Президента України від 20.03.2008 р. № 244/2008 «Про додаткові заходи
http://zakon.rada.gov.ua/cgiпідвищення якості освіти в України»
bin/laws/main.cgi?nreg=244%2F2008&pass=dCCMfOm7x
BWMJmaEZiyZi4sWHI4D.s80msh8Ie6

Постанови Кабінету Міністрів України
№

Назва закону
Адреса сайту
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 р. № 374 «Про плату за http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=374-921
навчання у державних школах естетичного виховання дітей»
%EF
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909 «Про перелік
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=9092 закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад,
93-%EF
робота на яких дає право на пенсію за вислугу років»
Постанова КМУ від 05.04.1994 р. № 228 «Про порядок створення, реорганізації та http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2283
ліквідації навчально-виховних закладів»
94-%EF
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 «Про
4
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP950100.html
затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 р. № 435 «Про затвердження
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4355 переліку послуг з виховання та навчання, операції з надання яких звільняються від
2005-%EF
обкладення податком на додану вартість»
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 38 «Про затвердження
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=38-976 переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними
%EFv
закладами»
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 р. № 260 «Про встановлення
7
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP970260.html
розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 346 «Про затвердження
Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3468 керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних
97-%EF
(педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним,
науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам»
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1998 р. № 45 «Про затвердження http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=45-989
умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток»
%EF
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених статтею 68 Закону
України «Про Державний бюджет України на 2000 рік» (про Порядок надання
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=89810
щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів
2000-%EF
державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання
службових обов'язків)»
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 «Про
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=96311 затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних
2000-%EF
працівників»
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222 «Про затвердження http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=122212
Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних
2000-%EF

та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я,
соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх
фінансування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78 «Про реалізацію
окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту»,
частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту»,
13
частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про
позашкільну освіту» (про затвердження Порядку виплати надбавок за вислугу років
І допомоги на оздоровлення педагогічним і науково-педагогічним працівникам)»
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 «Про затвердження
14 переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний
навчальний заклад»
Затверджено постановою КМУ від 29.11.2001 р. № 1614 «Положення про Державну
15
інспекцію навчальних закладів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 р. № 378 «Про затвердження
16
програми розвитку позашкільних навчальних закладів 2002-2008 роки»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002р. № 1133 «Про затвердження
переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з
17
дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання
загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
18
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 р. № 1436 «Про внесення змін до
19 Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і
посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугою років»
Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 р. № 1436 «Про
внесення змін до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та
20
соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугою
років»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 632 «Про реалізацію
статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу
21
освіту» (про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання педагогічних
працівників)»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. № 1380 «Про
22
ліцензування освітніх послуг»
23 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=782001-%EF

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4332001-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=16142001-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3782002-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=11332002-%EF

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=12982002-%EF

http://uapravo.net/data/base43/ukr43644.htm

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=14362002-%EF

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2463
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=13802003-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1591-

норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»

2004%EF&test=4/UMfPEGznhhJma.ZiyZi4sWHI4D.s80msh8Ie6
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=7902005%EF&test=dCCMfOm7xBWMJmaEZiyZi4sWHI4D.s80msh
8Ie6

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2005 р. № 790 «Про внесення
змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
24
Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери»
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2005 р. № 934 «Про реалізацію
Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених
25
http://oipopp.ed-sp.net/content/view/352/36/
статтею 57 Закону України «Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та
іншим категоріям працівників навчальних закладів»
Постанова Верховної Ради України від 14.09.2006 р. № 131-V «Про встановлення http://verhovnarada.xrtmp.com/document/1229%20%C2%
щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам E5%F0%F5%EE%E2%ED%E0%20%D0%E0%E4%E0%2
26
загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних 0%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8%3A%20%CF%EE%F1
закладів»
%F2%E0%ED%EE%E2%E0%20%B9131-V/
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 993 «Про затвердження
27
http://news.yurist-online.com/laws/752/
положення про дитячо-юнацьку спортивну школу»
Постаново Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. № 561 «Про особливості
28 закупівлі послуг з видання, зберігання та доставки підручників і посібників для
http://news.yurist-online.com/laws/4703/
навчальних закладів Міністерства освіти і науки»
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 р. № 903 «Про удосконалення
29
http://news.yurist-online.com/laws/6353/
механізму регулювання плати за послуги у сфері освіти»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. № 1271-р «Про
http://document.ua/pro-obovjazkovu-sertifikaciyu30
обов'язкову сертифікацію продукції шкільного асортименту»
produkciyi-shkilnogo-asortimen-doc1596.html
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 777 «Про затвердження http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=77731
Положення про освітній округ»
2010-%EF
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=79632
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної
2010-%EF
форми власності»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 р. № 373 «Про встановлення
надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх,
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=37333
професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І – ІІ рівня
2011-%EF
акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»

Накази Міністерства освіти і науки України

№
1
2
3

4

5

6
7
8
9
10
11

12

13
14

Назва закону
Адреса сайту
Лист МОН України від 11.03.1998 р. № 1/9-96 «Орієнтовний перелік посад
працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти
http://ua-info.biz/legal/baseup/ua-ympgwr.htm
України, яким може надаватися додаткова відпустка»
Лист МОН України від 01.11.2000 р. № 1/9-448 «Про проведення комплексних
http://www.uazakon.com/document/fpart74/idx74095.htm
навчально-тематичних екскурсій »
Лист МОН України від 07.03.2001 р. № 1/9-97 «Про порядок проведення
навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних http://www.uazakon.com/document/fpart74/idx74095.htm
закладів»
Лист МОН України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України від
11.06.2001 р. № 1/9-223 № 02-8/267 «Про виплату допомоги на оздоровлення при
http://www.yur-info.org.ua/doc/330160.jsp
наданні щорічної відпустки»
Листи МОН України від 15.04.2004 р. № 1/9-202 «Про проведення окремих видів
практичних занять (навчальних екскурсій, спостережень за природою, практичних http://www.uazakon.com/document/fpart74/idx74095.htm
робіт на місцевості) під час навчального року»
Лист МОН України від 01.09.2008 р. № 1/9-548 «Щодо формування штатних
розписів позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/797
України»
Лист МОН України від 19.03.2009 р. № 1/9-176/02-5/116 «Щодо посади
http://uapravo.net/akty/laws-osnovni/akt5busf9d.htm
помічника вихователя».
Лист МОН України від 27.04.2010 р. № 1/9-286 «Щодо організації екскурсійних
http://news.yurist-online.com/laws/19091/
поїздок»
Наказ МОН України від 15.04.1993 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про
http://uapravo.net/data/akt693/page1.htm
порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»
Наказ МОН України від 20.08.1993 р. № 310 «Про затвердження Типового
http://www.uapravo.net/data2008/base64/ukr64652.htm
положення про атестацію педагогічних працівників України»
Наказ МОН України від 20.12.1993 р. № 455 «Про Типові правила
внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних
http://uapravo.net/data2008/base64/ukr64439.htm
закладів системи Міністерства освіти України»
Наказ МОН України від 01.11.1995 р. № 307 «Про затвердження Положення про
навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних
http://uapravo.net/data/base57/ukr57228.htm
навчально-виховних закладів і Положення про учнівське лісництво
загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів»
Наказ МОН від 20.05.1997 р. № 151 «Положення про музей при закладі освіти
http://uazakon.com/document/fpart50/idx50743.htm
системи МОН України»
Наказ МОН від 20.05.1997 р. № 153 «Про затвердження Положення про звання
http://ukraine.uapravo.net/data2008/base60/ukr60992.htm
«зразковий музей» при закладі освіти системи МОН України»
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Наказ Міносвіти України, Мінфіну України, Мінекономіки від 27.10.1997 р. №
http://zakon.rada.gov.ua/cgi383/239/131 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними
bin/laws/main.cgi?nreg=z0596-97
навчальними закладами»
Наказ МОН України, МВС України від 30.09.1998 р. № 348/70 «Про затвердження
http://zakon.rada.gov.ua/cgiПравил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти
bin/laws/main.cgi?nreg=z0800-98
України»
Наказ МОН України від 06.04.1999 р. № 96 «Про затвердження Правил
проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/2835
України»
Наказ МОН України від 14.05.1999 р. № 139 «Про затвердження Положення про
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/196
бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу»
Наказ МОН України від 23.06.2000 р. № 240 «Про затвердження інструкції з
http://oipopp.ed-sp.net/content/view/51/36/
ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів»
Наказ МОН України від 07.11.2000 р. № 522 «Про затвердження Положення про
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG5167.html
порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»
Наказ МОН України від 12.07.2001 р. № 510 «Про затвердження Порядку видачі
http://zakon.rada.gov.ua/cgiвипускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту»
bin/laws/main.cgi?nreg=z0788-01
Наказ МОН України від 24.07.2001 р. № 553 «Про затвердження Порядку
державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних
http://www.uapravo.net/data2008/base54/ukr54756.htm
навчальних закладів»
Наказ МОН України від 01.08.2001 р. № 563 «Про затвердження Положення про
організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1028.844.0
установах і навчальних закладах»
Наказ МОН України від 23.08.2001 р. № 606 «Про віднесення до найбільших
http://ua-info.biz/legal/baseje/ua-xmefuu.htm
позашкільних навчальних закладів України»
Наказ МОН України від 31.08.2001 р. № 616 «Про затвердження Положення про
порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально- http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG6284.html
виховного процесу в навчальних закладах»
Наказ МОН України від 08.01.2002р. № 5 «Про затвердження Типових переліків
навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньоhttp://www.gymnasium.uz.ua/teacher.php?id=6
естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних
позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України
Наказ МОН України від 10.05.2002 р. № 292 «Про затвердження Положення про
центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді,
http://oipopp.ed-sp.net/content/view/110/36/
станцію юних натуралістів»
Наказ МОН України від 09.08.2002 р. № 456 «Про затвердження Положення про http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=vie
куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів»
w&id=1403&Itemid=1321
Наказ МОН від 9.08.2002 р. № 457 «Про затвердження Положення про
http://osvita.ua/legislation/other/3040
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Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», Положення
про Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва «Співає юність України» та
складу оргкомітету цих фестивалів»
Наказ МОН України від 14.08.2002 р. № 461 «Про затвердження Положення про
http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=vie
почесні звання «Народний художній колектив» і «Зразковий художній
w&id=1392&Itemid=0
колектив»
Наказ МОН від 19.12.2002 р. № 730 «Положення про центр, будинок, клуб, бюро
http://zakon.rada.gov.ua/cgiтуризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристськоbin/laws/main.cgi?nreg=z0010-03
краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів»
Наказ МОН України, АПН України від 30.05.2003 р. № 334/31 «Про затвердження
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v4_31290-03
Положення про мережу освітянських бібліотек МОН України та АПН України»
Наказ МОН від 24.03.2003 р. № 161 «Про внесення змін до порядку видачі
http://zakon.rada.gov.ua/cgiвипускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту»
bin/laws/main.cgi?nreg=z0275-03
Наказ МОН України від 16.04.2003 р. № 238 «Про затвердження Положення про
центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних http://www.uazakon.com/document/fpart95/idx95576.htm
техніків»
Наказ МОН України від 21.07.2003 р. № 486 «Про Систему організації
фізкультурно-оздоровчої спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, http://www.shkola.net.ua/view.php?doc=09092007002224
професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах»
Наказ МОН від 24.09.2003 р. № 645 «Про продовження апробації Примірних
навчальних планів для гуртків, груп та інших творчих об’єднань за напрямами
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.440.0
позашкільної освіти у 2003-2004 навчальному році»
Наказ МОН України від 24.12.2003 р. № 847 «Про затвердження Ліцензійних
умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням
ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію
http://zakon.rada.gov.ua/cgiта порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про
bin/laws/main.cgi?nreg=z0071-04
регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних
закладів»
Наказ Мінсім'ямолодьспорту України від 05.02.2004 р. № 31 «Про затвердження
http://zakon.rada.gov.ua/cgiТимчасового положення про дитячий оздоровчий заклад»
bin/laws/main.cgi?nreg=z1241-09
Наказ МОН України, АПН України від 25.02.2004 р. № 151/11 «Про затвердження
Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних
http://uapravo.net/data/base32/ukr32498.htm
закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання у
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах»
Наказ МОН України від 11.08.2004 р. № 651 «Про затвердження Положення про
порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/2758
навчальних закладах»
Наказ МОН від 16.08.2004 р. № 658 «Про внесення змін до порядку державної
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/96
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атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»
Наказ МОН України від 23.12.2004 р. № 973 «Про затвердження Порядку надання
http://zakon.rada.gov.ua/cgiнавчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та
bin/laws/main.cgi?nreg=z0026-05
свідоцтв Міністерства освіти і науки України»
Наказ МОН від 14.02.2005 р. № 99 «Про затвердження Орієнтовних критеріїв http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=vie
оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів»
w&id=1130&Itemid=1321&ft=1
Наказ МОН України від 16.05.2005 р. № 295 «Про затвердження Положення про
http://zakon.rada.gov.ua/cgiтуристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи
bin/laws/main.cgi?nreg=z0601-05
Міністерства освіти і науки України»
Наказ МОН України від 09.06.2005 р. № 350 «Про затвердження Положення
про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/2828
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»
Наказ МОН України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати
праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,
http://gazeta.univ.kiev.ua/index.php?act=view&id=1724
установ освіти та наукових установ»
Наказ МОН України від 28.11.2005 р. № 679 «Про затвердження Порядку
погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат,
http://zakon.rada.gov.ua/cgiустановлених абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про
bin/laws/main.cgi?nreg=z1471-05
освіту» щодо безоплатного користування житлом з опаленням і освітленням»
Наказ МОН від 09.02.2006 р. № 90 «Положення про Малу академію наук і наукові
http://zakon1.rada.gov.ua/cgiтовариства учнів України»
bin/laws/main.cgi?nreg=z0172-06
Наказ МОН України від 10.03.2006 р. № 172 «Про затвердження описів бланків
http://zakon.rada.gov.ua/cgiдокументів про атестацію навчальних закладів та Інструкції щодо їх
bin/laws/main.cgi?nreg=z0351-06
заповнення»
Наказ МОН України від 18.04.2006 р. № 304 «Про затвердження Положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE12680.html
закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству
освіти і науки України»
Наказ МОН України, МОЗ України від 15.08.2006 р. № 620/563 «Щодо
невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060815__563.html
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах»
Наказ МОН України від 27.10.2006 р. № 731 «Про затвердження Типових
навчальних планів позашкільних навчальних закладів, які перебувають у сфері
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.1299.0
управління Міністерства освіти і науки України, на 2006/2007 навчальний рік»
Наказ МОН України від 20.11.2006 р. № 782 «Про затвердження Змін до Положення
http://zakon.rada.gov.ua/cgiпро організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в
bin/laws/main.cgi?nreg=z1297-06
установах і закладах освіти»
Наказ МОН України від 31.01.2007 р. № 69 «Про майнові питання»
http://oipopp.ed-sp.net/content/view/232/36/
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Наказ МОН України від 13.07.2007 р. № 605 «Про затвердження Положення
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України»
Наказ МОН України від 15.11.2007 р. № 1008 «Про документи для проведення
ліцензування»
Наказ МОН України від 25.01.2008 р. № 34 «Про затвердження Порядку здійснення
державного контролю за діяльністю навчальних закладів»
Наказ МОН України від 17.06.2008 р. № 537 «Про затвердження Порядку надання
навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та
свідоцтв Міністерства освіти і науки України»
Наказ МОН України від 31.07.2008 р. № 717 «Про затвердження Положення про
Міжвідомчу координаційно-методичну раду з питань розвитку позашкільної
освіти»
Наказ МОН України від 22.10.2008 р. № 956 «Про заходи щодо вдосконалення
роботи з фізичного виховання та збереження здоров'я школярів в навчальних
закладах України»
Наказ МОН України від 15.12.2008 р. № 1132 «Про внесення змін та доповнень до
Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному
обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 р. № 537»
Наказ Мінсім'ямолодьспорту, МКТ України, МОН України від 12.05.2009 р. №
1576/22/392 «Про затвердження положень про чемпіонати та фестивалі Клубу
веселих та найкмітливіших»
Наказ МОН України від 21.01.2009 р. № 30 «Про документи для проведення
ліцензування»
Наказ Мінсім'ямолодьспорту України від 18.05.2009 р. № 1624 «Про організацію
навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
Наказ Мінсім'ямолодьспорту України від 30.07.2009 р. № 2693 «Про
затвердження Положення про надання категорій дитячо-юнацьким
спортивним школам»
Наказ Мінсім'ямолодьспорту від 21.08.2009 р. № 2987 «Про типові штати і
нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл
вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки»
Наказ Мінсім'ямолодьспорту України від 17.09.2009 р. № 3272 «Про затвердження
Положення про Центр патріотичного виховання»
Наказ МОН України від 05.11.2009 р. № 1010 «Про затвердження Положення про
центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді,
художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості,
естетичного виховання»

http://www.osvita.horodok.lviv.ua/?p=379
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v1008290-07
http://osvita.ua/legislation/other/2606
http://news.yurist-online.com/zak/200807/0628.php

http://www.mon.gov.ua/newstmp/2008/13_11/717.doc
http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=7054&Itemid=1321

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/3463

http://news.yurist-online.com/laws/6044/
http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=7562&Itemid=1321
http://kharkivoda.avakov.com/osvita/print.php?page=2239
3
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0789-09
http://kharkivoda.avakov.com/osvita/show.php?page=2239
5
http://news.yurist-online.com/laws/7509/
http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=8257&Itemid=1321
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Наказ МОН України від 06.11.2009 р. № 1022 «Про затвердження Положення про
http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=vie
дитячо-юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів,
w&id=8258&Itemid=1321
парашутистів, десантників, прикордонників, радистів»
Наказ Мінсім'ямолодьспорту України від 24.11.2009 р. № 4119 «Про внесення змін
http://zakon.rada.gov.ua/cgiдо наказу Мінсім'ямолодьспорту від 18.05.2009 N 1624»
bin/laws/main.cgi?nreg=z0099-10
Наказ Мінсім'ямолодьспорту від 04.02.2010 р. № 258 «Про затвердження
Положення про порядок забезпечення вихованців, спортсменів, учнів та тренерів
спортивних шкіл усіх типів, центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної
http://zakon.rada.gov.ua/cgiмайстерності і спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю
bin/laws/main.cgi?nreg=z0251-10
спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем
індивідуального користування та терміни його використання»
Наказ МОН України від 11.03.2010 р. № 202 «Про затвердження Примірних
Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів державної та
http://news.yurist-online.com/laws/16496/
комунальної форми власності системи Міністерства освіти і науки України»
Наказ МОН України від 01.06.2010 р. № 521 «Про затвердження Правил безпеки під
час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17946.html
закладах»
Наказ МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового http://vovse.net/zakonodavstvo/monu/89-nakaz-mon-930положення про атестацію педагогічних працівників»
vd-061010-roku.html
Наказ МОН України від 12.03.2011 р. № 107-к «Про присвоєння та підтвердження http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/28_03/107k_12_03
почесних звань «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив»
_11.doc
Наказ МОН України від 17.03.2011 р. № 239 «Про підсумки проведення огляду
музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства
http://news.yurist-online.com/laws/34450/
освіти в науки, молоді та спорту України»
Наказ МОН України від 8.04.2011 р. № 317 «Про присвоєння звання «Зразковий
http://www.nau.kiev.ua/druk.php?name=362762музей» при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства
08042011-0.txt
освіти в науки, молоді та спорту України»
Накази Державного комітету з питань фізичного виховання та спорту України

№

Назва закону
Наказ Держкомспорту України від 10.10.2002 р. № 2227 «Про затвердження
1
Положення про школу вищої спортивної майстерності»
Наказ Держкомспорту України від 07.04.2006 р. № 1088 «Про затвердження
2 Положення про єдину спортивну кваліфікацію України з видів спорту, що не
входять до програм олімпійських ігор»
Накази Мінкультури і туризму України

Адреса сайту
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0933-02
http://www.kfrs.org.ua/ref-docs/clessification/

№
1
2

3

4

5
6

7

Назва закону
Адреса сайту
Наказ Мінкультури України від 05.05.1999 р. № 275 «Про затвердження Типових
http://zakon.rada.gov.ua/cgiправил користування бібліотеками в Україні»
bin/laws/main.cgi?nreg=z0449-99
Наказ Мінкультури і мистецтв України від 06.08.2001 р. № 523 «Про затвердження
http://zakon.rada.gov.ua/cgiПоложення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу
bin/laws/main.cgi?nreg=z0803-01
естетичного виховання)»
Наказ Мінкультури і туризму України від 17.06.2005 р. № 415 «Про
затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм
http://uapravo.net/data2008/base45/ukr45623.htm
для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи
Міністерства культури і туризму України»
Наказ Мінкультури і туризму України від 18.07.2006 р. № 570/0/16-06 «Про
затвердження типових навчальних планів початкових спеціалізованих мистецьких
http://ua-info.biz/legal/basect/ua-dmwlqr/str2.htm
навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)»
Наказ Мінкультури і туризму України від 18.07.2006 р. № 571/0/16-06 «Про
затвердження зразків документації для початкових спеціалізованих мистецьких
http://ua-info.biz/legal/basect/ua-dmwlzr/index.htm
навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)»
Наказ Мінкультури і туризму України від 03.04.2007 р. № 22 «Про затвердження
http://ukraine.uapravo.net/data2008/base26/ukr26339.htm
Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах»
Наказ Мінкультури і туризму України від 06.08.2009 р. № 628/0/16-09 «Про
затвердження нової редакції Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0628655-09
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл
естетичного виховання)»
Накази Міністерства Охорони Здоров’я України

№

Назва закону
Наказ МОЗ України від 19.12.2002 р. № 730 «Про затвердження Положення про
центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій
1
учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію
юних туристів»
Наказ МОЗ України, МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329 «Про
2 затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих
закладах»
Постанова МОЗ України від 12.04.2010 р. № 150-ЦСАН «Про гігієнічні вимоги
3 до умов перевезення залізничним транспортом організованих дитячих
колективів»

Адреса сайту
http://uapravo.net/data2008/base52/ukr52566.htm

Накази Міністерства Праці України

http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0661-05
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/7824

№
1

2

3

4

Назва закону
Наказ Державного казначейства України, Мінекономіки від 10.08.2001 р. № 142/181
«Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних
цінностей з балансу бюджетних установ»
Наказ Мінпраці України від 12.11.2002 р. № 574 «Про затвердження Правил з
охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне
навчання і професійна підготовка учнів з автосправи»
Наказ Мінпраці України, МОН України, МОЗ України, Мінкультури України від
13.09.2006 р. № 341/651/619/769 «Про затвердження Порядку забезпечення
працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з
опаленням і освітленням відповідно до пункту «ї» частини першої статті 7.7 Основ
законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статті 29 Основ
законодавства України про культуру, абзацу першого частини четвертої статті 57
Закону України «Про освіту»
Лист Мінпраці України від 05.11.2008 р. № 644/13/155-08 «Щодо оплати праці
науково-педагогічних працівників за сумісництвом»

Адреса сайту
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1028.673.0
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0967-02

http://jurconsult.net.ua/zakony/zakon_show.php?zakon_id
=9838&dbname=laws_uk_2006

http://pravo.levonevsky.org/bazaua09/pismo/sbor01/text01
605.htm

Накази Міністерства Юстиції України
№

Назва закону
Лист Мін'юсту України від 29.07.2010 р. № 604-0-2-10 «Щодо внесення батьками
1
учнів коштів на вимогу працівників навчальних закладів»

Адреса сайту
http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministryof-justice/1007-604.html

