
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ДОКУМЕНТИ 

 

 

№ Назва показника 

1.  Розпорядження голови облдержадміністрації щодо затверджених обсягів 

регіонального замовлення 2021 року 

https://adm.dp.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-obsyagiv-regionalnogo-zamovlennya-na-

pidgotovku-fahivciv-ta-robitnichih-kadriv-dlya-zakladiv-osviti-dnipropetrovskoyi-oblasti 

 

2.  Копії документів з надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійно-

технічної освіти  (ліцензія, свідоцтво про атестацію, тощо) 

http://www.kr-nvc.edukit.dp.ua/publichna_informaciya/ 

 

3.  Правила прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, розроблені 

на підставі Типових правил прийому до ЗП(ПТ)О України ззатверджених наказом 

керівника ЗП(ПТ)О 

http://www.kr-nvc.edukit.dp.ua/abituriyent_2020/pravila_prijomu/ 

 

4.  Наказ про організацію та склад приймальної комісії ЗП(ПТ)О 

5.  Закон України «Про освіту» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

 

6.  Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text 

 

7.  Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ЗП(ПТ)О 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06#Text 

 

8.  Закон України «Про загальну середню освіту» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text 

 

9.  Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15#Text 

 

10.  Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок надання робочих місць для 

проходження учнями, слухачами ЗП(ПТ)О виробничого навчання та виробничої 

практики» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-99-%D0%BF#Text 

 

11.  Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text 

 

12.   Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року N 226 «Про 

поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (зі змінами) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-94-%D0%BF#Text 
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13.  Закон України  «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text 

 

14.  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text 

 

15.  Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/345-17#Text 

 

16.  Указ Президента України «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими 

спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних 

підприємствах» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/524/99#Text 

 

17.  Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про 

захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-

патріотичного виховання молоді» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157/2002#Text 

 

18.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016р. №975 «Про надання 

державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-%D0%BF#Text 

 

19.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року за № 505/36127 

про «Порядок прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території 

окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на 

лінії зіткнення». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#Text 

 

20.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. №246 «Про 

затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07#Text 

 

21.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 року  №110 «Про 

затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх 

заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від 

форми власності та підпорядкування» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12#Text 

 

22.  Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я 

України  від 20.07.2009 №518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного 

контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0772-09#Text 
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23.  Постанова КМУ від 17 квітня 2019 р. № 331 «Про затвердження Порядку 

забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2019-%D0%BF#Text 

 

24.  Постанова КМУ від 10.07.2019 № 636 «Порядок організації інклюзивного навчання 

у закладах професійної (професійно-технічної освіти» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/636-2019-%D0%BF#Text 

 

25.  Інші нормативно-правові акти, що не суперечать чинному законодавству України 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2019-%D0%BF#Text
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