
Перелік актів законодавства, чинних відомчих нормативно-правових актів у галузі 
позашкільної освіти 

І. Закони України 
Про освіту (від 05.09.2017 № 2145-VIII) 

1. Про позашкільну освіту (від 22.06.2000 № 1841-III) 
 
ІІ. Укази Президента України 

1. Про гранти Президента України для обдарованої молоді (від 02.08.2000 № 945/2000) 
2. Про положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських          

олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту        
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (від 16.05.2006 №          
396/2006) 

3.  Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та             
молоді” (від 30.09.2010 № 927/2010) 
 
ІІІ. Постанови, розпорядження  Кабінету Міністрів України 
1. Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про          

позашкільний навчальний заклад (від 06.05 2001 № 433) 
2. Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з            

дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання            
загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету (від 17.08.2002           
№ 1133) 

3. Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді в позашкільних            
навчальних закладах (від 20.08.2008 № 993) 

4. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися  навчальними закладами,          
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної            
форми власності (від 27.08.2010 № 796) 
 
ІV. Накази Міністерства 

1. Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською          
молоддю України (від 06.04.1999 № 96) 

2. Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про          
позашкільну освіту (від 12.07.2001 № 510) 

3. Про затвердження Типових переліків навчальних наочних посібників і технічних засобів навчання           
для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних      
позашкільних навчальних закладів системи освіти Міністерства освіти і науки України (від           
08.01.2002 № 5) 

4. Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської          
молоді, станцію юних техніків (від 16.04.2002 № 238) 

5. Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості         
учнівської молоді, станцію юних натуралістів (від 10.05.2002  № 292) 

6. Про затвердження Положення «Про почесні звання «Народний художній колектив» і «Зразковий           
художній колектив» (від 14.08.2002 № 461) 

7. Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та            
екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних         
туристів (від 19.12.2002  № 730) 

8. Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників та обладнання спеціального         
призначення для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України           
(військово-патріотичний і спортивний напрям позашкільної освіти) (від 13.07.2004 № 576) 

9. Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в           
позашкільних навчальних закладах (від 11.08.2004 № 651) 

10. Про затвердження Положення про Малу академію наук учнівської молоді (від 09.02.2006 № 90) 
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11. Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними          
закладами (від 23.07.2010  № 736/902/758 – спільно з Міністерством економіки та Міністерством            
фінансів)) 

12. 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 (від 05.11.2009 № 1010) 

13. Про затвердження Положення про дитячо-юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів,          
космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів (від  06.11.2009 № 1022) 

14. Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з          
навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних        
дисциплін та конкурси фахової майстерності (від 22.09.2011 № 1099) 

15. Про затвердження Положення про Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних видів          
спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді (наказ від             
13.11.2017 № 1468, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2017 р. за №              
1471/31339) 

16. Про затвердження Положення про Чемпіонати України з видів спортивного туризму (від           
30.05.2012  № 642, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.06.2012 за № 992/21304) 

17. Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних          
навчальних закладах (від 23.08.2012 №947) 

18. Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів (від         
31.10.2012 № 1230) 

19. Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та           
інструкцій щодо їх заповнення (наказ від 12.07.2017 № 1016, зареєстрований у Міністерстві            
юстиції України 03 серпня 2017 р. за № 954/30822) 

20. Про затвердження Положення про Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед          
вихованців позашкільних навчальних закладів (від 27.05.2013  № 591, зареєстровано в          
Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 941/23473) 

21. Про затвердження Положення про Кубки України з видів спортивного туризму серед юнаків та             
юніорів (від 28.05.2013  № 615, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за №             
956/23488) 

22. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для          
позашкільних навчальних закладів системи освіти (від 09.09.2014 № 1008, зареєстровано в           
Міністерстві юстиції України від 25.09.2014 № 1166/25943) 

23. Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації        
туристсько-краєзнавчої роботи (від 02.10.2014  № 1124, зареєстровано в Міністерстві юстиції          
України 27.10.2014 за № 1340/26117) 

24. Про затвердження Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних        
закладів (від 02.10.2014 № 1124, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.10.2014 за №             
1342/26119) 

25. Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та          
професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства         
освіти і науки України (від 22.10.2014  № 1195, зареєстровано в Міністерстві юстиції України             
10.11.2014 за № 1415/26192) 

26. Про затвердження Положення про наукові товариства учнів (від 10.11.2014 № 1287,           
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.11.2014  за № 1495/26272) 

27. Про затвердження Положення про учнівські лісництва (від 30.01.2015  № 66. зареєстровано в            
Міністерстві юстиції України 27/03/2015. за № 339/26784) 

28. Про затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні земельні ділянки (від 30.01.2015          
№ 68, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27/03/2015 за № 337/26782) 

29. Про затвердження Положення про Природничу школу учнівської молоді (від 31.01.2015 № 75.            
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14/02.2015 за № 160/26605) 

30. Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді (від 08.04.2015 №            
408, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.04.2015 за № 466/26911) 

31. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо          
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних         
рекомендацій щодо національно-патріот (від 16.06.2015 № 641) 

32. Про затвердження Положення про учнівські теплиці від 28.09.2015 № 979, зареєстровано в            
Міністерстві юстиції України 13.10. 2015 за № 1251/27696) 
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33. Про затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні тваринницькі комплекси (від         
28.09.2015 № 980, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.10.2015 за № 1252/27697) 

34. Про затвердження Положення про змагання з туристських спортивних походів серед учнівської та            
студентської молоді (від 27.11.2015  № 1250, 02.02.2016 за № 175/28305) 

35. Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум юних екологів (спільний наказ          
Міністерство освіти і науки України та Міністерство соціальної політики України від 16.12.2015            
1289/1218, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.012016. за № 4/28134) 

36. Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань         
(спільний наказ МОН і Мінсоцполітики від 22.02.2016 1289/1218 , зареєстровано в Міністерстві            
юстиції України 14.03.2016 за № 387/28517) 

37. Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячу спілку «Дитячий екологічний парламент»          
(від 21.04.2016 № 444, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2016  за № 738/28868) 

38. Про затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль «Скарбниця народної духовності»         
(від 16.08.2016 № 977, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.09.2016 за № 1220/29350) 

39. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв навчальних         
закладів «Край, в якому я живу» (від 21.09.2016 № 1129, зареєстровано в Міністерстві юстиції              
України 07.10.2016 за № 1340/29470) 

40. Про затвердження Положення про Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН-Юніор         
Ерудит» (від 03.10.2016 № 1184, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.10.2016 за №             
1398/29528) 

41. Про затвердження переліку найбільших позашкільних навчальних закладів державної та         
комунальної форм власності системи міністерства освіти і науки України  (від 14.08.2017 № 1157) 

42. Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум юних натуралістів (наказ від 19.03.2019           
№ 372/404, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2019 р. за № 326/33297) 

43. Про затверд,0ження Положення про Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв навчальних         
закладів «Край, в якому я живу» (наказ від 21.09.2016 № 1129, зареєстрований у Міністерстві              
юстиції України 07 жовтня 2016 р. за № 1340/29470) 

44. Про затвердження Положення про Всеукраїнську краєзнавчу акцію учнівської молоді «Українська          
революція: 100 років надії і боротьби» (наказ від 03.05.2018 № 450, зареєстрований у Міністерстві              
юстиції України 29 травня 2018 р. за № 633/32085) 

45. Про методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної           
освіти в 2019-2020 навчальному році  
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