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Державні соціальні стандарти у 
сфері доходів населення 

 
 
 

1.1 
 
 
1.2 
 
1.3 
 
1.4 
 
1.5 

Прожитковий мінімум у 
розрахунку на місяць на одну 
особу  
Прожитковий мінімум для дітей 
віком до 6 років 
Прожитковий мінімум для дітей 
віком від 6 до 18 років 
Прожитковий мінімум для 
працездатних осіб 
Прожитковий мінімум для осіб, які 
втратили працездатність 

Розроблено. 
Правова основа для встановлення та затвердження прожиткового мінімуму визначена Законом України „Про прожитковий 
мінімум” від 15.07.1999 № 966. 
Щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік. 
Розрахунок здійснюється відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 № 656. 
Методика визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і 
демографічних груп населення, затверджена наказом Мінпраці, Мінекономіки та Держкомстату України від 17.05.2000 
№ 109/95/157 (зареєстрована в Мін'юсті 12.06.2000 за № 347/4568) (із змінами). 
Порядок проведення науково – громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і 
набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
24.09.1999 № 1767 (із змінами). 
Мінсоцполітики України щомісячно здійснює моніторинг прожиткового мінімуму. 

2 Державні соціальні нормативи у 
сфері соціального 
обслуговування 

  

2.1 
 
 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
 
2.1.6 
2.1.7 
2.1.8 

Соціальні послуги, які надаються 
закладами соціального 
обслуговування : 

- житлово-комунальні послуги  
- соціально-побутові послуги  
- психологічні послуги  
- соціально-педагогічні послуги  
- медико-соціальні та соціально – 

реабілітаційні послуги  
- соціально-економічні послуги  
- юридичні послуги  

- інформаційні послуги  
 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 14.01.2004 № 12 „Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку” (із змінами); 
від 12.05.2004 № 608 „Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги” (із змінами); 
від 09.04.2005 № 268 „Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги”; 
від 08.09.2005 № 877 „Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями” (із змінами); 
від 08.09.2005 № 878 „Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування” (із змінами); 
від 08.09.2005 № 879 „Про затвердження Типового положення про соціальний центр матері та дитини” (із змінами); 
від 15.02.2006 № 148 „Про затвердження Типового положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді” (із змінами); 
від 31.01.2007 № 80 „Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг” (із змінами); 
від 16.09.2009 № 979 „Про затвердження Типового положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді”; 
від 29.12.2009 № 1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)” (із змінами); 
від 19.12.2012 № 1184 „Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та 
внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”; 
від 29.04.2013 № 324 „Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів”. 
Прийняті накази: 
Мінпраці від 29.12.2001 № 549 „Про затвердження Типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян 
похилого віку, інвалідів та дітей” (зареєстровано в Мін'юсті 29.01.2002 за № 66/6354) (із змінами); 
Мінпраці від 14.02.2006 № 31 „Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних осіб та 
звільнених осіб” (зареєстровано в Мін'юсті 21.04.2006 за № 474/12348) (із змінами); 
Мінпраці від 03.04.2006 № 98 „Про затвердження Типового положення про соціальний готель” (зареєстровано в Мін'юсті 
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18.04.2006 за № 450/12324) (із змінами); 
Мінпраці від 24.07.2006 № 274 „Про кваліфікаційну характеристику посади „соціальний працівник”;  
Мінпраці від 24.07.2006 № 275 „Про затвердження кваліфікаційних характеристик посад „директор закладу 
соціального захисту для бездомних громадян”, ”директор установи для осіб, звільнених з місць позбавлення волі”; 
Мінпраці від 09.10.2006 № 372 „Про затвердження Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів” 
(зареєстровано в Мін'юсті 25.10.2006 за № 162/13036) (із змінами);  
Мінпраці від 23.07.2007 № 392 „Про затвердження типових положень про реабілітаційну установу змішаного типу для 
інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю і про установу постійного та тимчасового перебування інвалідів з 
розумовою відсталістю” (зареєстровано в Мін'юсті 03.08.2007 за № 884/14151); 
Мінпраці від 10.12.2007 № 637 „Про затвердження типових штатів працівників центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
та центру професійної реабілітації інвалідів системи органів праці та соціального захисту населення”; 
Мінпраці від 02.04.2008 № 173 „Про затвердження типових положень про дитячий будинок-інтернат, молодіжне відділення 
дитячого будинку-інтернату системи праці та соціального захисту населення” (зареєстровано в Мін'юсті 23.07.2008 за № 
675/15366); 
Мінпраці від 01.10.2008 № 411 „Про затвердження Норм часу і норм чисельності працівників будинків-інтернатів (усіх 
типів) та стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких 
непрацездатних громадян системи праці та соціального захисту населення”; 
Мінпраці від 07.05.2009 № 175 „Про затвердження норм часу та чисельності працівників центрів обліку та закладів 
соціального захисту  бездомних громадян”; 
Мінпраці від 26.05.2009 № 196 „Про затвердження Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу для 
інвалідів і дітей-інвалідів” (зареєстровано в Мін'юсті 13.08.2009 за № 761/16773); 
Мінпраці від 28.10.2009 № 403 „Про затвердження типових штатних нормативів працівників реабілітаційної установи 
змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів з розумовою відсталістю, працівників реабілітаційної установи постійного та 
тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю”; 
Мінпраці від 18.12.2009 № 460 „Про затвердження норм часу та чисельності працівників центрів соціальної адаптації осіб, 
звільнених з місць позбавлення волі”;  
Мінпраці від 10.06.2010 № 134 „Про затвердження Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”; 
Мінпраці від 10.06.2010 № 135 „Про затвердження форм документів, необхідних при оформленні на обслуговування у 
територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” (зареєстровано в Мін'юсті 22.06.2011 за 
№ 750/19488); 
Мінпраці від 19.07.2010 № 194 „Про затвердження Типових штатних нормативів чисельності працівників реабілітаційної 
установи змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів”; 
Мінсоцполітики від 19.04.2011 № 135 „Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб” 
(зареєстровано в Мін'юсті 14.04.2009 за № 331/16347); 
Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді від 10.06.2011 № 23 „Про затвердження стандарту надання 
соціальних послуг в соціальних центрах матері та дитини; 
Мінсоцполітики від 25.08.2011 № 326 „Про впровадження соціально-педагогічної послуги „Університет третього віку”; 
Мінсоцполітики від 08.11.2011 № 431 „Про затвердження примірних переліків приміщень та обладнання кабінетів центру 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центру професійної реабілітації інвалідів системи Міністерства соціальної політики 
України”; 
Мінсоцполітики від 09.11.2011 № 432 „Про затвердження Типового положення про спеціальний будинок-інтернат” 
(зареєстровано в Мін'юсті 01.12.2011 за № 1389/20127); 
Мінсоцполітики від 26.12.2011 № 568 „Про Порядок організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних 
послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (зареєстровано в Мін'юсті 
03.03.2012 № 354/20667); 



 

3 
Класи-

фікацій-
ний код 

Найменування стандартів і 
нормативів 

Стан розробки та виконання 

Мінсоцполітики від 16.05.2012 № 282 „Про затвердження Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги” 
(зареєстровано в Мін'юсті 01.06.2012 за № 876/21188); 
Мінсоцполітики від 03.09.2012 № 537 “Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати” (зареєстровано в Мін'юсті 19.09.2012 за 
№ 1614/21926); 
Мінсоцполітики від 24.09.2012 № 595 „Про затвердження Положення  про Всеукраїнський центр реабілітації „Віра, надія, 
любов” (зареєстровано в Мін'юсті 02.10.2012 за № 1681/21993); 
Мінсоцполітики від 19.03.2013 № 129 „Про внесення змін до Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких 
спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України органами праці та соціального захисту 
населення установам, де особи перебувають на повному державному утриманні” (зареєстровано в Мін'юсті від 05.04.2013 за 
№ 564/23096); 
Мінсоцполітики від 26.06.2013 № 377 „Про внесення змін до Переліку професійно-діагностичного, медичного та 
реабілітаційного обладнання, тематичної і спеціальної літератури та аудіо записів з питань професійної орієнтації та 
реабілітації інвалідів, що закуповуються за рахунок коштів адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання 
нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надходять до державного бюджету” (із змінами); 
Мінсоцполітики від 30.07.2013 № 452 „Про затвердження Державного стандарту денного догляду” (зареєстровано в 
Мін'юсті 09.08.2013 за № 1363/23895); 
Мінсоцполітики від 13.08.2013 № 495 „Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним особам” 
(зареєстровано в Мін'юсті 22.08.2013 за № 1447/23979); 
Мінсоцполітики від 15.08.2013 № 505 „Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів” (зареєстровано в Мін'юсті 02.09.2013 за № 1511/24043); 
Мінсоцполітики від 23.08.2013 № 527 „Про затвердження Нормативу фінансування отримувача послуги денного догляду, 
що надається відповідно до Державного стандарту денного догляду” (зареєстровано в Мін'юсті 30.08.2013 № 1490/24022); 
Мінсоцполітики від 19.09.2013 № 596 „Про затвердження Державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції 
бездомних осіб” (зареєстровано в Мін'юсті 27.09.2013 за № 167/24203); 
Мінсоцполітики від 09.10.2013 № 653 „Про затвердження Типового положення про відділення денного догляду для дітей-
інвалідів” (зареєстровано в Мін'юсті 04.12.2013 за № 2057/24589); 
Мінсоцполітики від 29.10.2013 № 717 „Про затвердження Норм чисельності працівників Всеукраїнського центру 
реабілітації інвалідів „Віра, надія, любов”; 
Мінсоцполітики від 13.11.2013 № 760 „Про затвердження Державного стандарту догляду вдома” (зареєстровано в Мін'юсті 
22.11.2013 за № 1990/24522); 
Мінсоцполітики від 13.11.2013 № 762 „Про затвердження Нормативу фінансування отримувача послуги соціальної 
інтеграції та реінтеграції бездомних осіб, що надається відповідно до Державного стандарту соціальної інтеграції та 
реінтеграції бездомних осіб” (зареєстровано в Мін'юсті 21.11.2013 № 1986/24518); 
Мінсоцполітики від 13.11.2013 № 763 „Про затвердження Нормативу фінансування отримувача послуги надання притулку 
бездомним особам, що надається відповідно до Державного стандарту надання притулку бездомним особам” (зареєстровано 
в Мін'юсті 21.11.2013 № 1985/24517); 
Мінсоцполітики від 20.01.2014 № 28 „про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці у соціальних послугах” (зареєстровано в Мін'юсті 07.02.2014 № 253/25030); 
Мінсоцполітики від 05.05.2014 № 266 „Про затвердження форми акта обстеження матеріально-побутових умов проживання 
особи, яка потребує надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати” (зареєстровано в Мін'юсті 
28.05.2014 № 562/25339); 
Мінсоцполітики від 28.10.2014 № 828 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформування населення про 
соціальні послуги”; 
Мінсоцполітики від 01.12.2014 „Про затвердження Соціальних нормативів у сфері надання реабілітаційних послуг інвалідам 
та дітям-інвалідам”. 
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Прийняті спільні накази: 
Мінпраці та МОЗ від 24.01.2007 № 28/26 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо надання соціально-медичних 
послуг бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі” (зареєстровано в Мін'юсті 14.02.2007 за № 
129/13396); 
Мінпраці, Мінсім’їмолодьспорту, МОЗ, МВС, Держкомнацрелігій, ДДВП від 19.02.2009 
№ 70/411/101/65/19/32 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що надають соціальні послуги бездомним 
громадянам” (зареєстровано в Мін'юсті від 08.05.2009 за № 419/16435); 
Мінсоцполітики, МВС, МОЗ, Мін’юсту від 07.11.2011 № 429/831/769/3279/5 „Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів 
соціального патронажу звільнених осіб” (зареєстровано в Мін'юсті від 15.12.2011 за № 1441/20179); 
Мін’юсту, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорту, МОЗ, МВС від 28.03.2012 № 478/5/180/375/212/258 „Про затвердження 
Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які 
відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” (зареєстровано в Мін'юсті 30.03.2012 № 
487/20800); 
Мінсоцполітики та МОЗ від 23.05.2014 № 317/353 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів при наданні соціальної 
послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим” (зареєстровано в Мін'юсті 13.06.2014 № 625/25402). 
Протоколом № 5 від 28.05.2008 Методичної ради з питань реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів Мінпраці затверджений та 
рекомендований для використання в роботі реабілітаційних установ змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів з 
розумовою відсталістю збірник Державних стандартів соціальних послуг з реабілітації/абілітації інвалідів, дітей-інвалідів та 
осіб з розумовою відсталістю. 
Розроблені державні будівельні норми ДБН Б.2.2-5:2011 „Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. 
Благоустрій територій (затверджені наказом Мінрегіону від 28.10.2011 № 259). 

2.2 Норми харчування та забезпечення 
непродовольчими товарами у 
державних і комунальних закладах 
соціального обслуговування 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 13.03.2002 № 324 „Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та 
санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики” (із змінами); 
від 20.10.2010 № 953 „Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління 
Міністерства праці та соціальної політики”. 
Прийняті накази: 
Мінсім’їмолодьспорту від 15.09.2004 № 408 „Про затвердження Типових нормативів оснащення центру соціально-
психологічної допомоги та харчування осіб, які перебувають у ньому” (зареєстровано в Мін'юсті 28.09.2004 за № 
1222/9821); 
Мінсім’їмолодьспорту від 20.12.2006 № 4273 „Про затвердження Типових нормативів оснащення центру для ВІЛ-
інфікованих дітей та молоді та харчування осіб, які перебувають у ньому” (зареєстровано в Мін'юсті 16.01.2007 за № 
24/13291); 
Мінсім’їмолодьспорту від 13.01.2009 № 25 „Про затвердження Типових нормативів харчування у соціальному центрі матері 
та дитини” (зареєстровано в Мін'юсті 20.02.2009 за № 164/16180); 
Мінсім’їмолодьспорту від 19.08.2009 № 2948 „Про затвердження нормативів харчування у центрі соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями” (зареєстровано в Мін'юсті 16.09.2009 за № 875/16891); 
Мінсім’їмолодьспорту від 19.05.2010 № 1394 „Про затвердження норм харчування для осіб, які перебувають у центрах 
ресоціалізації наркозалежної молоді” (зареєстровано в Мін'юсті 03.06.2010 за № 355/17650). 

2.3 Норми видачі та строки 
використання одягу, взуття і 
м’якого інвентарю в будинках-
інтернатах для осіб похилого віку, 
інвалідів та дітей, які перебувають 
на утриманні держави 

У стадії розробки. 
Розроблений проект наказу Мінсоцполітики „Про затвердження Норм мінімального споживання при наданні соціальних 
послуг громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам у стаціонарних установах та територіальних центрах 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи органів праці та соціального захисту населення”. 
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2.4 Норми витрат миючих і 
обробляючих засобів для прання та 
додаткової обробки білизни в 
закладах системи соціального 
захисту 

Розроблено. 
Норми затверджені наказами Мінпраці: 
від 02.06.1998 № 93 „Норми витрат миючих засобів для прання бавовняної та льняної білизни в установах та закладах 
системи соціального захисту”; 
від 17.06.2008 № 303 „Про затвердження орієнтовних норм забезпечення м’яким інвентарем та обмундируванням, твердим 
інвентарем, мийними та дезінфікувальними засобами у закладах соціального захисту для бездомних громадян та центрах 
соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі”. 
Прийнятий спільний наказ Мінпраці та МОЗ від 24.01.2007 № 28/26 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо 
надання соціально-медичних послуг бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі” (зареєстровано в 
Мін'юсті 14.02.2007 за № 129/13396). 

2.5 Соціальні нормативи послуг, які 
надаються притулком для 
неповнолітніх служби у справах 
неповнолітніх 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 № 565 „Про Типове положення про притулок для дітей 
служби у справах дітей” (із змінами). 

2.5.1 
 
 
2.5.1.1 

Нормативи організації діяльності 
притулку для неповнолітніх 
служби у справах неповнолітніх 
- норматив наповнюваності груп у 
притулку 

Розроблено. 
Прийняті: 
постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 № 565 „Про Типове положення про притулок для дітей служби у 
справах дітей” (із змінами); 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами).  

2.5.1.2 
 
 
 

- норматив співвідношення 
вихованців і вихователів у 
притулку 
 

Розроблено. 
Прийнятий наказ Держкоммолодьспортуризму від 16.02.1998 № 47/7 „Про затвердження типових штатних нормативів 
керівних і педагогічних працівників, медичного та обслуговуючого персоналу притулків для дітей служби у справах дітей” 
(зареєстровано в Мін’юсті 08.04.1998 за № 228/2668) (із змінами). 

2.5.1.3 
 

- санітарні норми улаштування, 
обладнання, утримання притулку 
для неповнолітніх 

Розроблено. 
Санітарні норми встановлені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1999 № 52. 

2.5.2 Штатні нормативи керівних і 
педагогічних працівників, 
медичного та обслуговуючого 
персоналу притулку для 
неповнолітніх служби у справах 
неповнолітніх 

Розроблено. 
Штатні нормативи затверджені наказами: 
Держкоммолодьспортуризму від 16.02.1998 № 47/7 „Про затвердження типових штатних нормативів керівних і 
педагогічних працівників, медичного та обслуговуючого персоналу притулків для дітей служби у справах дітей” 
(зареєстровано в Мін’юсті 08.04.1998 за № 228/2668) (із змінами); 
Мінсім´їдітимолоді від 28.09.2004 № 491 „Про затвердження кваліфікаційної характеристики посади "директор центру 
соціально-психологічної допомоги" (зареєстровано в Мін’юсті 06.10.2004 за № 1269/9868);  
Мінсім´їмолодьспорту від 30.05.2006 № 1776 „Про затвердження кваліфікаційних характеристик посад "директор центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями", "директор соціального гуртожитку", 
"директор соціального центру матері та дитини", "директор центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" (зареєстровано в 
Мін’юсті 26.06.2006 за № 747/12621); 
Мінсім´їмолодьспорту від 19.11.2009 № 4052 „Про затвердження кваліфікаційної характеристики посади „директор центру 
ресоціалізації наркозалежної молоді”. 

2.5.3 
 
2.5.3.1 

Нормативи соціальних послуг у 
притулку для неповнолітніх 

- норми харчування вихованців 
притулку для неповнолітніх 
 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних 
та оздоровчих закладах” (із змінами). 
Введення норм харчування передбачено наказом Мінсоцзахисту від 01.03.1996 № 34 „Про введення нових норм харчування в 
дитячих будинках-інтернатах”. 

2.5.4 
 

Нормативи матеріального 
забезпечення 

Розроблено. 
Норми затверджені наказом Держкоммолодьспортуризму від 22.01.2001 № 120 „Про мінімальні норми забезпечення вихованців 
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2.5.4.1 
 

- норми забезпечення одягом, 
білизною, взуттям та предметами 
особистої гігієни 

притулків для дітей одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни” (зареєстровано в Мін’юсті 30.03.2001 за 
№ 290/5481) (із змінами). 

2.5.4.2 - нормативи оснащення притулку 
для неповнолітніх м’яким 
інвентарем і обладнанням 

Розроблено. 
Нормативи затверджені наказом Мінсім’їмолоді від 20.07.1998 № 298 „Про типові нормативи оснащення притулків для дітей” 
(зареєстровано в Мін’юсті 30.09.1998 за № 613/3053) (із змінами). 

2.6 Соціальні нормативи послуг, які 
надаються центром соціально-пси-
хологічної реабілітації неповноліт-
ніх служби у справах неповнолітніх 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 87 „Про затвердження Типового положення про центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей” (із змінами). 

2.6.1 
 
 
 
2.6.1.1 
 

Нормативи організації діяльності 
центру соціально-психологічної 
реабілітації неповнолітніх служби 
у справах неповнолітніх 
- норматив наповнюваності груп у 
центрі соціально-психологічної 
реабілітації неповнолітніх 

Розроблено. 
Прийняті: 
постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 87 „Про затвердження Типового положення про центр соціально-
психологічної реабілітації дітей” (із змінами); 
постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1999 № 52. 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами). 

2.6.1.2 - санітарні норми улаштування, 
обладнання, утримання центру 
соціально-психологічної 
реабілітації неповнолітніх 

Розроблено. 
Норми затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України 
від 30.12.1999 № 52; 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами).  

2.6.2 Штатні нормативи керівних і 
педагогічних працівників, медич-
ного та обслуговуючого персоналу 
центру соціально-психологічної 
реабілітації неповнолітніх служби 
у справах неповнолітніх  

Розроблено. 
Типові штатні нормативи затверджені наказом Мінсім’їдітимолоді від 24.09.2004 № 470 „Про затвердження типових 
штатних нормативів” (зареєстровано в Мін’юсті 11.10.2004 за № 1293/9892). 
 

2.6.3 
 
 
2.6.3.1 
 
2.6.3.2 
 
 
2.6.3.3 

Нормативи соціальних послуг у 
центрі соціально-психологічної 
реабілітації неповнолітніх 
- створення житлово-побутових 
умов 
- норми харчування вихованців 
центру соціально-психологічної 
реабілітації неповнолітніх 
- організація навчально-виховної та 
психолого-реабілітаційної роботи у 
центрі соціально-психологічної 
реабілітації неповнолітніх 
 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 28.01.2004 № 87 „Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей” (із 
змінами); 
від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” (із змінами); 
від 27.12.2005 № 1291 „Про затвердження Типового положення про соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко)” (із 
змінами). 
Прийняті накази: 
Держкоммолодьспортуризму від 22.01.2001 № 120 „Про мінімальні норми забезпечення вихованців притулків для дітей 
одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни” (зареєстровано в Мін’юсті 30.03.2001 за № 290/5481) (із 
змінами); 
Мінсоцзахисту від 01.03.1996 № 34 „Про введення нових норм харчування в дитячих будинках-інтернатах”; 
Мінсім’їмолодьспорту та МОН від 19.09.2006 № 3185/656 „Про організацію навчання вихованців притулків для 
неповнолітніх та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей”. 

2.6.4 
 
2.6.4.1 
 

Нормативи матеріального 
забезпечення 
- норми забезпечення одягом, 
білизною, взуттям та предметами 
особистої гігієни 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 87 „Про затвердження Типового положення про центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей” (із змінами). 
Прийняті накази: 
Держкоммолодьспортуризму від 22.01.2001 № 120 „Про мінімальні норми забезпечення вихованців притулків для дітей 
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2.6.4.2 - нормативи оснащення центру 
соціально-психологічної 
реабілітації неповнолітніх м’яким 
інвентарем і обладнанням 

одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни” (зареєстровано в Мін’юсті 30.03.2001 за № 290/5481) (із 
змінами); 
Мінсім'їдітимолоді від 24.09.2004 № 471 „Про затвердження типових нормативів оснащення центру соціально-
психологічної реабілітації дітей” (зареєстровано в Мін’юсті 11.10.2004 за № 1294/9893).  

3 

 

Державні соціальні нормативи у 

сфері житлово-комунального 

обслуговування 

 

3.1 
 
 
 
 
3.1.1 
 

Гранична норма оплати послуг з 
утримання житла, житлово-
комунальних послуг залежно від 
отримуваного доходу 
 
- норма оплати послуг, встановлена 
у відсотках до середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї, в межах 
норм споживання 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 „Про новий розмір витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової 
субсидії” (із змінами). 

3.1.2 - норми оплати постачання 
природного або скрапленого газу, 
встановлені у відсотках до 
середньомісячного сукупного 
доходу сім’ї, в межах норм 
споживання 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 08.06.1996 № 619 „Про затвердження норм споживання природного газу населенню у разі відсутності газових 
лічильників” (із змінами); 
від 27.07.1998 № 1156 „Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії” (із змінами). 

3.2 
 

Соціальна норма житла та 
нормативи користування житлово-
комунальними послугами, щодо 
оплати яких держава надає пільги 
та встановлює субсидії 
малозабезпеченим громадянам 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 19.03.2008 № 219 „Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом”;  
від 06.08.2014 № 409 „Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”. 
 

3.2.1  - граничний розмір витрат громадян 
на оплату користування житлом 
або його утримання та комуналь-
них послуг (водо-, тепло-, газопо-
стачання, водовідведення, електро-
енергія, вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот), при-
дбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового 
палива залежно від доходу  

Розроблено. 
Прийняті: 
постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 „Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії”(із 
змінами); 
СНиП 2.04.03-85* „Канализация. Наружные сети и сооружения”. 

3.2.2 
 
 
 
3.2.3 
 

 - норма загальної площі на 
кожного пільговика, який 
проживає в житловому приміщенні 
(одноквартирному будинку) 
- норма загальної площі для 
громадян, які проживають в 
однокімнатній квартирі 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 21.10.1995 № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (із змінами); 
від 06.08.2014 № 409 „Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”. 
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3.2.4 

 

 

3.2.5 

 

 - норматив споживання холодної 
та гарячої води для господарсько-
питних потреб в розрахунку на 
одну особу 
- норматив споживання теплової 
енергії для опалення житла в 
розрахунку на 1 кв. метр 
опалювальної площі 

Розроблено. 
Нормативи затверджені СНиП 2.04.01-85

*
 „Внутренний водопровод и канализация зданий”, КТМ 204 України 244-94 

„Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також 
на господарсько-побутові потреби в Україні, Київ 2001”. 
Згідно з ст.7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 № 1875-ІV органам місцевого 
самоврядування надано право встановлення цін, тарифів на житлово-комунальні послуги; затвердження норм споживання та 
якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням. 

3.2.6 

 

 

 

3.2.7 

- норматив споживання природ-
ного або скрапленого газу для 
користувачів газових плит та 
газових колонок в розрахунку на 
одну особу 
- норматив споживання природного 
газу для опалення житла в 
розрахунку на один квадратний 
метр опалювальної площі (в разі 
відсутності лічильника газу) 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 08.06.1996 № 619 „Про затвердження норм споживання природного газу населення у разі відсутності газових 
лічильників” (із змінами); 
від 23.04.2012 № 356 „Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та 
граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам” (із змінами). 

3.3 
 
3.3.1 
 
3.3.2 
 

Показники якості надання 
житлово-комунальних послуг 
- безперебійне цілодобове 
водопостачання протягом року 
- забезпечення температури повітря 
в житлових приміщеннях на рівні 
не нижче ніж +18 градусів по 
Цельсію 

Розроблено. 
Показники якості регулюються Законами України: 
від 10.01.2002 № 2918-III „Про питну воду та питне водопостачання” (із змінами); 
від 24.06.2004 № 1875-IV „Про житлово-комунальні послуги” (із змінами). 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 21.07.2005 № 630 „Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 
води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 
води і водовідведення” (із змінами); 
від 17.02.2010 № 151 „Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з 
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в 
повному обсязі, зниження якості”. 
Стандарт організації України СОУ ЖКГ  08.09-020:2012 „Надання послуг з вивезення побутових відходів (операції 
поводження з побутовими відходами – збирання, зберігання, перевезення). Критерії та методи оцінки якості” зареєстрований 
ДП „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” 04.03.2013 за № 
32595752/2300. 
Прийняті накази Мінрегіону: 
від 08.04.2013 № 133 „Про затвердження ДБН В.2.5-74:2013 „Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування”; 
від 08.04.2013 № 134 „Про затвердження ДБН В.2.5-75:2013 „Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 
проектування”. 

3.3.3 - безперебійне цілодобове 
постачання природного газу 
протягом року (при умові повної 
сплати споживачами) 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246 „Про затвердження Правил надання населенню 
послуг з газопостачання” (із змінами). 

4 Державні соціальні нормативи у 
сфері транспортного 
обслуговування та зв’язку 

 

4.1 
 

Норми забезпечення транспортом 
загального користування  

Частково розроблено. 
Конкретні значення державних соціальних нормативів транспортного обслуговування для кожного регіону або міста суттєво 
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4.1.1 - кількість пасажирів, що прихо-
диться на 1 кв.м. вільної площі 
салону автобусу в часи “пік” і в 
період спаду пасажиропотоків на 
міських і приміських маршрутах 
  

відрізняються і ґрунтуються на наявності та перспективах розвитку об'єктів та споруд транспортної інфраструктури. Їх 
призначення, потужність і розміщення суттєво впливають на ці показники і визначаються з урахуванням конкретного 
транспортного вузла в регіональній транспортній схемі, планових обсягів соціально-економічних зв'язків, а також повинні 
ув'язуватись з основними схемами розселення жителів. Частина норм щодо середніх витрат населення на транспортну 
поїздку визначена у ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджених 
наказом Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами). 
З метою забезпечення безпеки та належного рівня якості надання транспортних послуг при перевезенні пасажирів 
автобусами наказом Мінтрансзв'язку від 12.04.2007 № 285 затверджений Порядок визначення класу комфортності автобусів, 
сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху (зареєстрований в Мін'юсті 14.05.2007 за № 499/13766) 
(із змінами). 
ДБН В.2.3-7-2010 „Споруди транспорту. Метрополітени”, затверджені наказом Мінрегіонбуду від 22.12.2010 № 533 (із змінами). 

4.1.2  - забезпеченість сільського насе-
лення автобусним сполученням з 
містами та доставки школярів до 
навчальних закладів 

Частково розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 31 „Про затвердження Державної цільової соціальної 
програми „Шкільний автобус” (із змінами). 

4.1.3 - норми пропускної здатності 

станцій і вестибюлів метрополітену  

Розроблено. 
ДБН В.2.3-7-2010 „Споруди транспорту. Метрополітени”, затверджені наказом Мінрегіонбуду від 22.12.2010 № 533 (із змінами). 

4.1.4 - норми забезпечення міським 
електротранспортом 

Розроблено. 
Норми визначені у СОУ 60.2-33886519-0002:2006 „Послуги міського електричного транспорту. Показники якості” (затверджено 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 19.04.2006 № 130, зареєстровано 
ДП „Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” 01.06.2006 за № 
32595752/1209). 

4.1.5 
 
4.1.6 

- кількість легкових таксі, що 
приходяться на 1000 жителів міст 
- кількість стоянок таксі залежно 
від категорії міст 

Частково розроблено. 
Частина даних норм включена до ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, 
затверджені наказом Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами). 

4.2 
 
 
 
4.2.1 
 
 
 
4.2.2 
 
 
4.2.3 

Показники якості транспортного 
обслуговування на автомобільному 
транспорті 
- виконання запланованої кількості 
рейсів у всіх видах автобусного 
сполучення 
- середні витрати часу населення на 
транспортну поїздку за категоріями 
міст 
- середні витрати часу перебування 
пасажира в черзі при покупці 
квитка на автостанції 

Частково розроблено. 
Прийнятий наказ Мінтрансзв’язку від 12.04.2007 № 285 „Про затвердження Порядку визначення класу комфортності 
автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху” (зареєстровано в Мін’юсті 14.05.2007 за № 
499/13766) (зі змінами).  
У зв’язку із змінами форми власності у сфері автотранспортного обслуговування перевезення пасажирів, ліцензування цього 
виду діяльності, конкретні значення державних соціальних нормативів транспортного обслуговування для кожного регіону 
або міста суттєво відрізняються. Тому, замовники перевезень автомобільним транспортом загального користування (місцеві 
органи влади), формуючи систему транспортного обслуговування, самостійно визначають основні вимоги і регламентують 
їх у договорі з перевізником. 
Частина даних норм включена до ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, 
затверджені наказом Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами). 

4.3 Показники якості транспортного 
обслуговування на залізничному 
транспорті 

Розроблено. 
Прийнятий наказ Мінтрансзв’язку від 27.12.2006 № 1196 „Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, 
вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України” (зареєстровано в Мін’юсті 04.04.2007 за № 310/13577) (із 
змінами). 

4.3.1 
 

- забезпечення продажу проїзних 
документів через систему 
“Експрес” 

Розроблено. 
На всіх залізницях України функціонує єдина автоматизована система керування пасажирськими перевезеннями (АСК ПП 
УЗ), яка забезпечує оформлення проїзних документів у внутрішньому та міжнародному сполученні з країнами Європи, 
введення нормативно-довідкової інформації щодо поїздів, станцій, тарифів, формування фінансово-статистичної інформації 
тощо. 



 

10 
Класи-

фікацій-
ний код 

Найменування стандартів і 
нормативів 

Стан розробки та виконання 

АСК ПП УЗ забезпечує взаємодію з системою АСУ „Експрес-3”, яка функціонує в країнах СНД, а також з системами 
резервування Німеччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Росії та інших країн. На сайті Укрзалізниці (booking.uz.gov.ua) 
забезпечена можливість бронювання місць, оформлення та оплати проїзних документів через Інтернет. 
Впроваджено оформлення через Інтернет електронних проїзних документів (ЕПД) на поїзди внутрішнього сполучення та 
забезпечення їх контролю засобами мобільного терміналу контролю документів (МТКД). 
Забезпечена можливість повернення проїзних документів, оформлених через Інтернет, на офіційному сайті Укрзалізниці. 
Оформлення ЕПД здійснюється через Інтернет і квиткові каси. 
З 01.10.2014 розпочато оформлення пільгових проїзних документів у квиткових касах студентам та учням професійно-технічних 
навчальних закладів у разі, коли статус студента (учня) підтверджуються даними, що містяться у Єдиній державній електронній 
базі з питань освіти (ЄДЕБО). 
З 18.11.2014 розпочато оформлення через офіційний сайт Укрзалізниці (booking.uz.gov.ua) пільгових проїзних документів, у т.ч. 
електронних, студентам та учням професійно-технічних навчальних закладів у разі, коли статус студента (учня) 
підтверджуються даними, що містяться у ЄДЕБО.   

4.3.2  - забезпеченість пасажирських 
поїздів комфортабельними 
вагонами та відповідними типами 
вагонів в залежності від попиту 
населення і схеми поїздів 

Частково розроблено. 
Формування пасажирських поїздів здійснюється в залежності від попиту населення на перевезення у відповідності із 
затвердженим графіком руху пасажирських поїздів на рік та затвердженими схемами пасажирських поїздів. 
Середня забезпеченість пасажирських поїздів комфортабельними вагонами в залежності від попиту населення станом на 
01.01.2015 становить 3090 одиниць. 
Забезпеченість залізниць України спеціальними пасажирськими вагонами для перевезення інвалідів становить 19 одиниць. 

4.3.3 - дотримання санітарно-технічних 

норм в залах очікування вокзалів та 

поїздах 

 

Розроблено. 
Контроль за дотриманням санітарно–технічного стану на вокзалах здійснюється відповідно до технологічних процесів 
роботи вокзалів та „Санітарних правил для залізничних вокзалів” (затверджені 27.03.1984 № ЦУВС-6-24). 
Для забезпечення контролю та дотримання санітарно-технічних норм в залах очікування вокзалів та в поїздах встановлені 
форми оперативної та статистичної звітності, проводяться перевірки відповідності облікових і звітних даних, вживаються 
заходи щодо усунення виявлених недоліків. 

4.3.4 - перелік та умови надання послуг 
пасажирам на вокзалах та в поїздах 
 
 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1997 № 252 „Про Порядок обслуговування громадян залізничним 
транспортом” (із змінами), згідно якої регламентується надання послуг населенню на залізничному транспорті. 
Перелік та умови надання послуг пасажирам на вокзалах та в поїздах затверджені наказами: 
Укрзалізниці від 29.06.2005 № 187-Ц „Про Типовий технологічний процес з надання послуг пасажирам та організації роботи 
залізничних вокзалів”; 
Мінтрансзв’язку від 27.12.2006 № 1196 „Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти 
залізничним транспортом України” (зареєстровано в Мін'юсті 04.04.2007 за № 310/13577) (із змінами). 

4.3.5 - виконання графіку руху 

пасажирських поїздів 

Виконання графіку руху пасажирських поїздів здійснюється відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України 
та затвердженого розкладу руху поїздів. 
Рівень виконання графіку руху пасажирських поїздів за 2014 рік становить 96,13 % (у 2013 році – 98,32 %); при цьому з початкових 
станцій за розкладом відправлено 98,95 % поїздів (у 2013 році –     99,40 %). 

4.4 
 
4.4.1 
 
4.4.2 
 
4.4.3 
 
 
4.4.4 
 
4.4.5 

Норми забезпечення населення 
послугами зв’язку 
- норми забезпечення населення 
послугами голосової телефонії 
- норми забезпечення населення 
послугами телефонного зв’язку 
- норми забезпечення населення 
послугами телеграфного і 
телексного зв’язку 
- норми забезпечення населення 
послугами передавання даних 
- норми забезпечення населення 

Розроблено. 
Прийнятий Закон України від  18.11.2003 № 1280-ІV „Про телекомунікації” (із змінами). 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 „Про затвердження Правил надання та отримання 
телекомунікаційних послуг” (із змінами).  
Послуги фіксованого телефонного зв’язку та послуги рухомого (мобільного) зв’язку загального користування затверджені 
наказами Мінтрансзв’язку: 
від 12.10.2009 № 1053 „Про затвердження та надання чинності СОУ 64.2–00017584–001:2009, СОУ 64.2–00017584–
002:2009”; 
від 07.12.2009 № 1261 „Про затвердження та надання чинності СОУ 64.2–00017584–005:2009, СОУ 64.2-00017584–
006:2009”; 
від 22.02.2010 № 91 „Про встановлення рівнів якості послуг фіксованого телефонного зв'язку” (зареєстровано в Мін'юсті 
15.03.2010 за № 220/17515); 
від 19.03.2010 № 147 „Про встановлення рівнів якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку” (зареєстровано в Мін'юсті 
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4.4.6 
 
 
 

послугами факсимільного зв’язку 
- норми забезпечення населення 
додатковими послугами 
(електронна пошта, голосова 
пошта, доступ до бази даних та 
(або) обробка даних) 

06.04.2010 за № 277/17572); 
від 22.07.2010 № 512 „Про затвердження та надання чинності СОУ 64.2-00017584-007:2010”; 
від 22.07.2010 № 513 „Про затвердження та надання чинності СОУ 64.2–00017584–008:2010, СОУ 64.2–00017584–009:2010”.  
Наказом Мінтрансзв’язку від 29.12.2007 № 1198 затверджені відомчі будівельні норми ВБН В.2.2-33-2007 „Проектування 
телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж”. 

4.4.7 - норми забезпечення населення 

послугами поштового зв’язку 

 

 

Розроблено. 
Прийнятий Закон України від 04.10.2001 № 2759-ІІІ „Про поштовий зв’язок” (із змінами). 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 „Про затвердження Правил надання послуг 
поштового зв'язку” (із змінами). 
Норми визначені Державними будівельними нормами ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і 
сільських поселень”, затвердженими наказом Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами). 
Прийняті накази Мінінфраструктури: 
від 28.11.2013 № 958 „Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень” 
(зареєстровано в Мін’юсті 28.01.2014 за № 173/24950) (із змінами); 
від 28.11.2013 № 959 „Про затвердження Нормативів розвитку та розміщення у містах і сільській місцевості мережі об’єктів 
поштового зв’язку та поштових скриньок національного оператора поштового зв’язку” (зареєстровано в Мін’юсті 28.01.2014 
за № 174/24951). 

5 Державні соціальні нормативи у 

сфері охорони здоров’я 

 

5.1 Норматив забезпечення певної 
території мережею закладів 
охорони здоров’я 
  

У стадії розробки. 
Наказ МОЗ України від 10.09.2013 № 793 „Про затвердження Нормативів забезпеченості мережею амбулаторій-підрозділів 
центрів первинної (медико-санітарної) допомоги”. 
Визначені державними будівельними нормами ДБН В.2.2-10-2001 „Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я”, 
затверджені наказом Держбуду України від 04.01.2001 № 2 (із змінами).  
 

5.2 Норматив обсягу гарантованого 
рівня медичної допомоги, яка 
надається безоплатно всім 
громадянам у державних і 
комунальних закладах охорони 
здоров’я 

Розроблено. 
Прийняті Закони України: 
від 23.12.2009 № 1794-VI „Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 
період до 2016 року”; 
від 16.02.2010 № 1891-VI „Про внесення зміни до Закону України „Про соціальний захист дітей війни” щодо права на 
стаціонарну медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни”; 
від 11.05.2010 № 2165-VI „Про внесення зміни до статті 12 Закону України „Про лікарські засоби” щодо маркування 
лікарських засобів шрифтом Брайля”. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 11.07.2002 № 955 „Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної 
допомоги”, до якої увійшов перелік видів безоплатної медичної допомоги, їх обсяги та фінансовий норматив бюджетного 
забезпечення охорони здоров’я; 
від 17.02.2010 № 208 „Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я” (із змінами). 
Нормативи затверджені наказами МОЗ: 
від 29.11.2004 № 579 „Про затвердження Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності 
методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти” (зареєстровано в Мін'юсті 
15.02.2005 за № 224/10504) (із змінами); 
від 17.05.2010 № 415 „Про забезпечення належного функціонування палат для ветеранів війни у закладах охорони здоров’я”; 
від 11.06.2010 № 483 „Про затвердження Примірного положення про лікарню „Хоспіс” (відділення, палату паліативного 
лікування) для хворих на туберкульоз”; 
від 27.08.2010 № 728 „Про диспансеризацію населення” (зареєстровано в Мін'юсті 29.12.2010 за № 1396/18691).  
Прийняті спільні накази: 
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МОЗ, МНС, Національної академії медичних наук України від 29.01.2010 № 62/45/5 „Про вдосконалення ендокринологічної 
допомоги потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 
МОЗ та Національної академії медичних наук України від 14.05.2010 № 409/39 „Про виконання завдань та заходів 
Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року”. 

5.3 
 
 
 
5.3.1 
 
 
 
5.3.2 

Нормативи надання медичної 
допомоги, що включають обсяг 
діагностичних, лікувальних та 
профілактичних процедур 
- норматив надання діагностичних, 
лікувальних та профілактичних 
процедур в амбулаторно-
поліклінічних умовах 
- норматив надання діагностичних, 
лікувальних та профілактичних 
процедур в стаціонарних умовах 
 

Розроблено. 
Нормативи затверджені наказами МОЗ: 
від 29.11.2002 № 434 „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні” (із змінами); 
від 10.01.2005 № 7 „Про затвердження стандартів надання медичної допомоги за спеціальністю „Професійна патологія” в 
амбулаторно – поліклінічних закладах” (із змінами); 
від 07.02.2008 № 57 „Про затвердження державних соціальних нормативів у сфері реабілітації інвалідів” (із змінами); 
від 01.06.2009 № 370 „Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги” (зареєстровано в Мін'юсті 14.09.2009 за № 
863\16879); 
від 15.07.2011 № 417 „Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні” (із змінами).  
Прийняті спільні накази МОЗ та АМН: 
від 31.12.2003 № 641/84 „Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні” затверджені соціальні нормативи 
надання медичної допомоги за спеціальністю „Медична генетика”. 

5.4 Показники якості надання 
медичної допомоги 
 

Розроблено. 
Показники якості затверджені наказами МОЗ: 
від 01.08.2011 № 454 „Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в 
Україні на період до 2020 року”; 
від 02.11.2011 № 743 „Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги” (зареєстровано в Мін'юсті 22.11.2011 за № 
1328/20066); 
від 21.09.2012 № 732 „Про затвердження Плану заходів МОЗ України на виконання Концепції управління якістю медичної 
допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року”. 

5.5 
 
 
 
 
5.5.1 
 
 
 
 
 
5.5.2 
 
 
 
 
 
 
5.5.3 
 
 
 
5.5.4 

Нормативи пільгового забезпе-
чення окремих категорій населення 
лікарськими засобами та іншими 
спеціальними засобами 
- перелік груп населення, яким у 
разі амбулаторного лікування за 
рецептами лікарів відпускаються 
лікарські засоби та вироби медич-
ного призначення безоплатно або 
на пільгових умовах 
- перелік груп захворювань, у разі 
амбулаторного лікування яких лі-
карські засоби та вироби медичного 
призначення відпускаються 
безоплатно або на пільгових умовах 
(за рецептами лікарів). 
- перелік категорій населення, яким 
безоплатно або на пільгових 
умовах відпускаються спеціальні 
медичні засоби 
- перелік категорій захворювань, за 
яким відпускаються спеціальні 
медичні засоби 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 17.08.1998 № 1303 „Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”; 
від 03.12.2009 № 1301 „Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими 
засобами” (із змінами). 



 

13 
Класи-

фікацій-
ний код 

Найменування стандартів і 
нормативів 

Стан розробки та виконання 

5.6 
 
 
5.6.1 

Нормативи забезпечення 
стаціонарною медичною 
допомогою 
- норматив забезпечення 
населення стаціонарними 
лікарняними ліжками за профілями 
допомоги (число ліжок на 10 тис. 
населення) 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 № 640 „Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній 
медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення”.  
Нормативи затверджені наказами МОЗ: 
від 24.03.1998 № 74 „Про орієнтовні нормативи потреби у стаціонарній медичній допомозі дітям, вагітним, роділлям, 
породіллям та гінекологічним хворим”; 
від 13.12.2010 № 1093 „Про оптимізацію використання ліжкового фонду державного закладу „Спеціалізований 
(спеціальний) санаторій „Ірпінь” Міністерства охорони здоров’я України”. 
Визначені Державними будівельними нормами: 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами); 
ДБН В.2.2-10-2001 „Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я”, затверджені наказом Держбуду України від 04.01.2001 
№ 2 (із змінами).  

5.7 
 
 
5.7.1 
 
 
 
5.7.2 
 
 
 
5.7.3 
 
 
 
5.7.4 
 
 
 
5.7.5 

Нормативи забезпечення медика-
ментами державних і комунальних 
закладів охорони здоров’я  
- перелік (формуляр) лікарських 
засобів та виробів медичного 
призначення для багатопрофільних 
лікарняних закладів  
- перелік (формуляр) лікарських 
засобів та виробів медичного 
призначення для однопрофільних 
лікарняних закладів 
- перелік (формуляр) лікарських 
засобів та виробів медичного 
призначення для спеціалізованих 
лікарняних закладів 
- перелік (формуляр) лікарських 
засобів та виробів медичного 
призначення для лікарняних 
закладів особливого типу 
- перелік (формуляр) лікарських 
засобів та виробів медичного 
призначення для закладів 
переливання крові, швидкої та 
екстреної медичної допомоги 

Розроблено.  
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1071 „Про порядок закупівлі лікарських засобів 
закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету” (із змінами);  
Нормативи затверджені наказами МОЗ : 
від 29.08.2008 № 500 „Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні” (із 
змінами); 
від 01.09.2009 № 654 „Про затвердження Плану заходів щодо покращання здійснення післяреєстраційного нагляду за 
безпекою та ефективності лікарських засобів та моніторингу безпеки та ефективністю лікарських засобів у стаціонарних 
закладах охорони здоров’я”; 
від 22.07.2009 № 529 „Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я” 
(зареєстровано в Мін'юсті 29.10.2009 за № 1003/17019); 
від 08.04.2014 № 252 „Про затвердження шостого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його 
доступності”. 
 

5.8 
 
5.8.1 
 
 
5.8.2 

Нормативи санаторно-курортного 
забезпечення 
- норматив санаторно-курортного 
забезпечення хворих на 
туберкульоз 
- норматив санаторно-курортного 
забезпечення дітей з різними 
видами захворювань 

Розроблено.  
Нормативи затверджені наказами МОЗ: 
від 06.02.2008 № 56 „Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних 
закладах (крім туберкульозного профілю) для дорослого населення” (із змінами); 
від 12.05.2008 № 242 „Про затвердження стандартів санаторно-курортного лікування дітей з соматичною патологією”; 
від 28.05.2009 № 364 „ Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування дітей в санаторно-
курортних закладах України”; 
від 09.12.2009 № 889 „Про затвердження клінічного протоколу санаторно-курортної реабілітації дітей з церебральним 
паралічем”; 
від 25.03.2011 № 163 „Про затвердження Методики розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах” (зареєстровано 
в Мін'юсті 22.06.2011 за № 742/19480) (із змінами). 
Визначені Державними будівельними нормами ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 
поселень”, затвердженими наказом Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами).  
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5.9 
 
 
 
 
5.9.1 
 
 
5.9.2 
 
5.9.3 
 
5.9.4 
 
5.9.5 
 
5.9.6 
 
5.9.7 
 
5.9.8 
 
5.9.9 
 
5.9.10 
5.9.11 

Нормативи забезпечення 
харчуванням у державних і 
комунальних закладах охорони 
здоров’я (середньодобові набори 
продуктів) 
- для санаторно-профілактичних 
закладів (санаторії різного 
профілю) 
- для загальних відділень лікарень, 
у тому числі дитячих 
- для онкологічних лікарень і 
відділень, у тому числі дитячих 
- для неврологічних відділень, у 
тому числі дитячих 
- для гастроентерологічних відді-
лень, у тому числі дитячих 
- для ендокринологічних відділень, 
у тому числі дитячих 
- для опікових відділень, у тому 
числі дитячих 
- для відділень інтенсивної терапії, 
у тому числі дитячих 
- для психіатричних лікарень, у 
тому числі дитячих 
- для будинків дитини 
- норматив харчування донорів 
після крово-, плазмодачі 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 05.04.1994 № 226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування” (із змінами); 
від 27.12.2001 № 1752 „Про норми харчування у протитуберкульозних закладах для осіб, хворих на туберкульоз, та 
малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу” (із змінами) 
від 10.10.2012 № 918 „Про затвердження нормативів харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних 
закладах (крім протитуберкульозних)”. 
Прийняті накази МОЗ: 
від 18.11.1999 № 272 „Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та 
енергії” (зареєстровано в Мін'юсті 02.12.1999 за № 834/4127);  
від 21.04.2009 № 262 „Про затвердження рекомендованого середньодобового набору продуктів харчування для ветеранів війни у 
лікувально-профілактичних закладах”; 
від 18.12.2012 № 1069 „Про затвердження Методичних рекомендацій „Порядок розрахунку нормативів харчування у державних і 
комунальних дитячих санаторно-курортних закладах”; 
від 08.02.2013 № 97 „Про затвердження Порядку організації харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-
курортних закладах (крім протитуберкульозних)” (зареєстровано в Мін'юсті 26.02.2013 за № 322/22854); 
від 29.10.2013 № 931 „Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні”. 

6 Державні соціальні нормативи у 
сфері забезпечення навчальними 
закладами 

  

6.1 
 
 
 
 
 
6.1.1 
 
 
6.1.1.1 
 
6.1.1.2 
 
6.1.1.3 
 
6.1.1.4 
 

Послуги, що надаються держав-
ними і комунальними навчальними 
закладами дошкільної, загальної 
середньої, професійно-технічної, 
позашкільної та вищої освіти 
Послуги, що надаються 
державними і комунальними 
дошкільними навчальними 
закладами 
- здобуття дітьми дошкільної 
освіти 
- утримання дітей у дошкільних 
навчальних закладах  
- соціально-педагогічний патронат 
сім’ї 
- соціальна адаптація дітей щодо 
продовження освіти 

Розроблено. 
Прийняті Закони України 
від 23.05.1991 № 1060-XII „Про освіту” (із змінами); 
від 13.05.1999 № 651-XIV „Про загальну середню освіту” (із змінами); 
від 11.07.2001 № 2628-ІІІ „Про дошкільну освіту” (із змінами); 
від 05.03.2009 № 1065-VI „Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини" на період до 2016 року”. 
Прийняті Укази Президента: 
від 30.09.2010 № 926 „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”; 
від 19.05.2011 № 588 „Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями”. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 26.08.2002 № 1243 „Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (із змінами); 
від 12.03.2003 № 305 „Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад” (із змінами); 
від 12.03.2003 № 306 „Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад – 
загальноосвітній навчальний заклад”, „загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” (із змінами); 
від 05.10.2009 № 1124 „Про затвердження Положення про центр розвитку дитини”; 
від 27.08.2010 № 781 „Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних 
закладів, учнів загальноосвітніх навчальних і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних 
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6.1.1.5 
 
6.1.1.6 
 
 
 
6.1.1.7 

- збереження та зміцнення здоров’я 
дітей 
- корекція психологічного і 
фізичного розвитку, оздоровлення 
дітей та лікувально-
відновлювальна робота 
- здійснення безоплатного 
медичного обслуговування 

навчальних закладів”; 
від 27.08.2010 № 796 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” (із змінами); 
від 02.02.2011 № 116 „Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх 
та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану 
вартість” (із змінами); 
від 13.04.2011 № 629 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 
2017 року” (із змінами); 
від 20.04.2011 № 462 „Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”; 
від 13.04.2011 № 561 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-
математичної освіти на період до 2015 року” (із змінами); 
від 15.08.2011 № 872 „Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах”; 
від 23.11.2011 № 1392 „Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” (із змінами). 
Прийняті накази МОН: 
від 18.02.2008 № 94 „Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти” (зареєстровано в Мін’юсті 27.02.2008 за № 151/14842) (із змінами); 
від 28.10.2008 № 985 „Про затвердження інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних 
закладах”;  
від 29.01.2009 № 41 „Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у світі”; 
від 09.11.2010 № 1070 „Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу”; 
від 23.11.2010 № 1111 „Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт”; 
від 26.01.2011 № 58 „Про затвердження Концепції літературної освіти”; 
від 13.04.2011 № 329 „Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної 
середньої освіти” (зареєстровано в Мін’юсті 11.05.2011 за № 566/19304);  
від 26.04.2011 № 398 „Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) дошкільного навчального 
закладу”; 
від 22.11.2011 № 1343 „Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів” (зареєстровано в Мін’юсті 13.12.2011 за № 1436/20174);  
від 25.11.2011 № 1368 „Про затвердження Положення про дощкільний навчальний заклад сімейного типу” (зареєстровано в 
Мін’юсті 15.12.2011 за № 1447/20185); 
від 21.05.2012 № 604 „Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт”; 
від 22.05.2012 № 615 „Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)”. 
Прийняті спільні накази: 
МОН та Академії педагогічних наук України від 07.07.2004 № 569/38 „Про затвердження Положення про центральну та 
республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-
медико-педагогічні консультації” (зареєстровано в Мін’юсті від 27.07.2004 за № 931/9530) (із змінами); 
МОН та МОЗ від 30.08.2005 № 432/496 „Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному 
навчальному закладі” (зареєстровано в Мін’юсті 22.09.2005 за № 1090/11370);  
МОН та МОЗ від 27.03.2006 № 240/165 „Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів 
(груп) компенсуючого типу”(зареєстровано в Мін’юсті 11.04.2006 за № 414/12288). 

6.1.2 Послуги, що надаються 

державними і комунальними 

загальноосвітніми навчальними 

закладами 

Розроблено. 
Прийняті Закони України: 
від 23.05.1991 № 1060-ХІІ „Про освіту” (із змінами); 
від 13.05.1999 № 651-XIV „Про загальну середню освіту” (із змінами).  
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 13.10.1993 № 859 „Про організацію діяльності спеціальних навчальних закладів для дітей і підлітків, які потребують 
особливих умов виховання” (із змінами); 
від 16.01.2003 № 31 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми „Шкільний автобус” (із змінами); 
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від 12.03.2003 № 306 „Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад – 
загальноосвітній навчальний заклад”, „загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” (із змінами); 
від 14.01.2004 № 24 „Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” (втратила 
чинність частково); 
від 05.07.2004 № 848 „Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового розвитку”. 
від 25.08.2004 № 1095 „Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” 
(із змінами). 
від 31.12.2005 № 1312 “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 
якості освіти” (із змінами);  
від 27.08.2010 № 777 „Про затвердження Положення про освітній округ”; 
від 27.08.2010 № 778 „Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад” (із змінами); 
від 13.04.2011 № 494 „Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року”. 
від 20.04.2011 № 462 „Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”; 
від 13.04.2011 № 561 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-
математичної освіти на період до 2015 року” (із змінами). 
Прийняте розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1720-р „Про схвалення Концепції Державної 
цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року”. 
Прийняті накази МОН:  
від 20.12.2002 № 732 „Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах” 
(зареєстровано в Мін’юсті 08.01.2003 за № 9/7330) (із змінами); 
від 18.02.2008 № 94 „Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти” (зареєстровано в Мін’юсті 27.02.2008 за № 151/14842) (із змінами); 
від 14.04.2008 № 319 „Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів 
системи загальної середньої освіти” (зареєстровано в Мін'юсті 06.05.2008 за № 383/15074); 
від 27.08.2010 № 834 „Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня”; 
від 13.04.2011 № 329 „Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної 
середньої освіти (зареєстровано в Мін’юсті 11.05.2011 за № 566/19304); 
від 16.08.2012 № 920 „Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр” (зареєстровано в Мін’юсті 
05.09.2012 за № 1502/21814); 
від 01.10.2012 № 1063 „Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на 
період до 2020 року”; 
від 30.07.2014 № 891 „Про підготовку та організований початок 2014/2015 навчального року”;  
від 04.08.2014 № 895 „Про зміни до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів”. 
Прийнятий спільний наказ МОНмолодьспорту та Мінсоцполітики від 10.09.2012 № 995/557 „Про затвердження Положення про 
дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (зареєстровано 
в Мін’юсті 20.09.2012 за № 1629/21941). 

6.1.2.1 - здобуття учнями загальної 
середньої освіти за різними 
формами навчання – очною, 
вечірньою, заочною, екстернатом 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 14.01.2004 № 24 „Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти” (втратила 
чинність частково); 
від 29.07.2009 № 784 „Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009 - 2015 роки „Безбар'єрна Україна” 
(із змінами); 
від 27.08.2010 № 779 „Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 
зв’язку з переходом на 11-річний строк навчання”; 
від 13.04.2011 № 494 „Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року”; 
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від 23.11.2011 № 1392 „Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” (із змінами); 
від 21.08.2013 № 607 „Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими 
освітніми потребами”. 
Прийняте розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1720-р „Про схвалення Концепції Державної 
цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року”. 
Прийняті накази МОН:  
від 04.07.2005 № 397 “Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу” (зареєстровано в Мін’юсті 15.07.2005 за 
№ 758/11038) (із змінами); 
від 18.02.2008 № 94 „Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти” (зареєстровано в Мін'юсті 27.02.2008 за № 151/14842) (із змінами); 
від 08.04.2009 № 312 „Про затвердження Примірного положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у 
загальноосвітніх навчальних закладах” (із змінами); 
від 27.08.2010 № 834 „Про затвердження типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню”; 
від 23.09.2010 № 904 „Про затвердження Типових навчальних планів та Типових програм професійно-технічного навчання 
для учнів загальноосвітніх навчальних закладів”; 
від 01.10.2010 № 912 „Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання; 
від 16.11.2010 № 1089 „Про впровадження освітнього інноваційного проекту „Альфанетшкола”; 
від 09.12.2010 № 1224 „Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми 
потребами у загальноосвітніх навчальних закладах” (зареєстровано в Мін’юсті 29.12.2010 за № 1412/18707); 
від 16.02.2011 № 141 „Про проведення підсумкових контрольних робіт” (із змінами); 
від 13.04.2011 № 329 „Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої 
освіти” (зареєстровано в Мін'юсті 11.05.2011 за № 566/19304); 
від 10.05.2011 № 424 „Щодо змінності навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”; 
від 23.07.2013 № 1034 „Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року”; 
від 03.09.2013 № 1258 „Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до 
вищих навчальних закладів України в 2014 році” (зареєстровано в Мін’юсті 19.09.2013 за № 1614/24146). 

6.1.2.2 

 

- утримання дітей у групах 

продовженого дня 

 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1121 „Про затвердження Положення про групу 
продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу”. 
Нормативи затверджені наказом МОН від 20.02.2002 № 128 „Про затвердження Нормативів наповнюваності груп 
дошкільних навчальних закладів (ясел – садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл 
інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів 
на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах” (зареєстровано в Мін’юсті 06.03.2002 за 
№229/6517) (із змінами).  

6.1.2.3 

6.1.2.4 

 

6.1.2.5 

- організація “груп здоров’я” 

- організація відпочинку і дозвілля 

учнів 

- організація і проведення 

оздоровлення учнів 

 

Розроблено.  
Прийнятий Закон України від 04.09.2008 № 375-VI „Про оздоровлення та відпочинок дітей” (із змінами). 
Затверджений державний соціальний стандарт оздоровлення та відпочинку дітей (наказ Мінсім'їмолодьспорту від 
13.08.2009 № 2881 „Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей” (зареєстровано 
в Мін'юсті 10.09.2009 за № 854/16870). 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 14.04.1997 № 323 „Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні” (із змінами); 
від 28.04.2009 № 422 „Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”; 
від 28.04.2009 № 424 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення 
та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів”; 
від 17.07.2009 № 734 „Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за 
рахунок коштів державного бюджету”; 
від 08.12.2009 № 1318 „Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів” (із змінами); 
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від 28.02.2011 № 227 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах „Артек” і 
„Молода гвардія” (із змінами). 
Прийнятий наказ МОН від 02.10.2014 № 1124 „Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок 
організації туристсько-краєзнавчої роботи” (зареєстровано в Мін'юсті 27.10.2014 за № 1340/26117). 

6.1.2.6 - організація і проведення 
учнівських олімпіад з базових і 
спеціальних дисциплін, турнірів, 
конкурсів-захистів науково-
дослідних робіт, конкурсів фахової 
майстерності 

Розроблено. 
Прийняті Укази Президента України: 
від 09.11.2000 № 1216/2000 „Про Порядок призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх 
навчальних закладів”; 
від 16.05.2006 № 398/2006 „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 30.09.2010 № 928/2010 „Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка”; 
від 01.09.2011 № 884/2011 „Про Положення про стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 01.06.2011 № 571 „Про затвердження Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка”; 
від 30.11.2011 № 1218 „Про встановлення розміру стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”. 
Прийняті накази: 
МОНмолодьспорту від 22.09.2011 № 1099 „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” (зареєстровано в Мін'юсті 17.11.2011 за № 1318/20056) (із змінами); 
МОН від 08.08.2014 № 918 „Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 
2014/2015 навчальному році”. 

6.1.2.7 
 

- проведення навчальних 
екскурсій, навчальної практики 

Розроблено. 
Листи МОН: 
від 07.03.2001 № 1/9-97 „Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів”; 
від 06.02.2008 № 1/9-61 стосовно Методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час 
проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

6.1.2.8 
 
 

- користування навчальною, 
культурно-спортивною, 
побутовою, оздоровчою базами 
 

Розроблено. 
Прийняті Закони України: 
від 23.05.1991 № 1060-XII „Про освіту” (із змінами); 
від 13.05.1999 № 651-XIV „Про загальну середню освіту” (із змінами); 
від 22.06.2000 № 1841-ІІІ „Про позашкільну освіту” (із змінами). 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 323 „Про організаційне і фінансове забезпечення 
відпочинку та оздоровлення дітей в Україні” (із змінами). 
Прийняті накази: 
Мінсім'їмолодьспорту від 13.08.2009 № 2881 „Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку 
дітей” (зареєстровано в Мін'юсті 10.09.2009 за № 854/16870). 
МОН від 01.06.2010 № 521 „Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в 
загальноосвітніх навчальних закладах” (зареєстровано в Мін'юсті 09.08.2010 за № 651/17946). 
Прийнятий спільний наказ МОЗ та МОН від 20.07.2009 № 518/674 „Про забезпечення медико-педагогічного контролю за 
фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” (зареєстровано в Мін'юсті 17.08.2009 за № 772/16788). 
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6.1.2.9 
 

- надання психологічної допомоги 
 

Розроблено. 
Прийняті накази МОН: 
від 03.05.1999 № 127 „Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України” (зареєстровано в 
Мін'юсті 30.12.1999 за № 922/4215) (із змінами) 
від 19.10.2001 № 691 „Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших 
навчальних закладів”. 
Прийнятий спільний наказ МОН та Академії педагогічних наук України від 07.07.2004 № 569/38 „Про затвердження 
Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, 
районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації” (зареєстровано в Мін’юсті від 27.07.2004 за № 931/9530) (із 
змінами). 

6.1.2.10 

 

-бібліотечно-інформаційна, 

культурно-просвітницька 

діяльність 

Розроблено. 
Прийнятий Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (із змінами). 
Прийняті накази МОН: 
від 14.05.1999 № 139 „Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства 
освіти України” (із змінами). 
Прийняті накази Мінкультури: 
від 02.12.1996 № 570 „Про затвердження Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України” 
(зареєстровано в Мін'юсті 19.02.1997 за № 31/1835) 
від 05.05.1999 № 275 „Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні” (зареєстровано в Мін'юсті 
08.07.1999 за № 449/3742) (із змінами). 

6.1.2.11 - організація харчування Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 19.06.2002 № 856 „Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” (із 
змінами); 
від 22.11.2004 № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” (із змінами); 
від 02.02.2011 № 116 „Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх 
та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану 
вартість” (із змінами); 
Прийняті спільні накази МОЗ і МОН: 
від 01.06.2005 № 242/329 “Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах” 
(зареєстровано в Мін’юсті 15.06.2005 за № 661/10941); 
від 17.04.2006 № 298/227 „Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” 
(зареєстровано в Мін'юсті 05.05.2006 за № 523/12397) (із змінами). 

6.1.3 

 

Послуги, що надаються 

державними і комунальними 

професійно-технічними 

навчальними закладами 

Розроблено. 
Прийняті Закони України: 
від 10.02.1998  № 103/98-ВР „Про професійно-технічну освіту” (із змінами); 
від 05.07.2012  № 5067-VI „Про зайнятість населення” (із змінами). 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 05.08.1998 № 1240 „Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад” (із змінами); 
від 07.06.1999 № 992 „Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно – 
технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики” (із змінами); 
від 17.08.2002 № 1135 „Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти”; 
від 29.08.2003 № 1380 „Про ліцензування освітніх послуг” (із змінами); 
від 11.09.2007 № 1117 „Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у 
професійно-технічних навчальних закладах”; 
від 27.08.2010 № 770 „Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами 
професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики”; 
від 27.08.2010 № 796 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” (із змінами); 
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від 02.02.2011 № 116 „Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх 
та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану 
вартість” (із змінами). 
Прийняте розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 886-р „Про схвалення плану заходів, спрямованих на 
задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах” (із змінами). 
Прийняті накази МОН: 
від 20.06.2000 № 225 „Про затвердження Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти” 
(зареєстровано в Мін’юсті 24.07.2000 за № 442/4663) (із змінами);  
від 30.05.2006 № 419 „Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-
технічних навчальних закладах” (зареєстровано в Мін’юсті 15.06.2006 за № 711/12585) (із змінами);  
від 31.01.2011 № 62 „Про впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій”; 
від 14.05.2013 № 499 „Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України” 
(зареєстровано в Мін’юсті 29.05.2013 за № 823/23355); 
від 06.06.2014 № 688 „Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які 
приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних 
закладів” (зареєстровано в Мін’юсті  07.07.2014 за № 743/25520). 

6.1.3.1 
 
6.1.3.2 
 
6.1.3.3 
6.1.3.4 
 
6.1.3.5 
 
6.1.3.6 
6.1.3.7 
 
6.1.3.8 
 
6.1.3.9 
 

- первинна підготовка 
кваліфікованих робітників 
- перепідготовка та підвищення 
кваліфікації робітників 
- здійснення виробничої практики  
- надання повної загальної 
середньої освіти 
- організація харчування та 
побутового обслуговування учнів 
- проведення навчальних екскурсій 
- організація відпочинку і дозвілля 
учнів 
- матеріальне забезпечення в 
період навчання 
- бібліотечно-інформаційна, 
культурно-просвітницька 
діяльність 
 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 05.04.1994 № 226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування” (із змінами)”; 
від 03.06.1999 № 956 „Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту” (із змінами); 
від 07.06.1999 № 992 „Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-
технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики” (із змінами); 
від 27.08.2010 № 784 „Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних 
закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням”; 
від 27.08.2010 № 789 „Про затвердження Порядку укладення договорів про працевлаштування випускників вищих та 
професійно-технічних навчальних закладів, на яких поширюється дія Закону України „Про підвищення престижності 
шахтарської праці”. 
Прийняті накази МОН: 
від 17.11.2003 № 763 „Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів” (зареєстровано в Мін’юсті 12.01.2004 за № 
27/8626); 
від 30.05.2006 № 419 „Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-
технічних навчальних закладах” (зареєстровано в Мін’юсті 15.06.2006 за № 711/12585) (із змінами); 
від 29.08.2007 № 772 „Про впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих 
професій”; 
від 28.09.2007 № 866 „Про Всеукраїнський маршрут впровадження (вивчення) інноваційних проектів у системі професійно-
технічної освіти”; 
від 30.11.2007 № 1064 „Про Всеукраїнський конкурс серед професійно-технічних навчальних закладах на кращу 
винахідницьку роботу в галузі теплоенергозбереження” (зареєстровано в Мін’юсті 14.12.2007 за № 1374/14641); 
від 31.12.2009 № 1257 „Про затвердження Галузевої цільової програми „Підручник для професійно-технічних навчальних 
закладів”; 
від 26.01 2011 № 59 „Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів 
професійно-технічних навчальних закладів”; 
від 31.01.2011 № 62 „Про впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій”; 
від 31.01.2011 № 63 „Про затвердження  державного стандарту з професії „Квітникар”; 
від 31.01.2011 № 64 „Про затвердження  державного стандарту з професії „Озеленювач”; 
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від 31.01.2011 № 65 „Про затвердження  державного стандарту з професії „Електромонтажник силових мереж та 
електроустаткування”; 
від 31.01.2011 № 66 „Про затвердження  державного стандарту з професії „Фермер”; 
від 31.01.2011 № 67 „Про затвердження  державного стандарту з професії „Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури 
та приладів”; 
від 31.01.2011 № 68 „Про затвердження  державного стандарту з професії „Оператор тваринницьких комплексів та 
механізованих ферм”; 
від 31.01.2011 № 69 „Про затвердження  державного стандарту з професії „Машиніст (кочегар) котельні”; 
від 31.01.2011 № 70 „Про затвердження  державного стандарту з професії „Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-
будівельні роботи)”; 
від 31.01.2011 № 71 „Про затвердження  державного стандарту з професії „Електромеханік засобів автоматики та приладів 
технологічного устаткування”; 
від 31.01.2011 № 72 „Про затвердження  державного стандарту з професії „Ювелір (ювелір-модельєр)”; 
від 31.01.2011 № 73 „Про затвердження державного стандарту з професії „Машиніст бульдозера (будівельні роботи)”; 
від 31.01.2011 № 74 „Про затвердження державного стандарту з професії „Оператор котельні”; 
від 31.01.2011 № 75 „Про затвердження державного стандарту з професії „Охоронець”; 
від 31.01.2011 № 76 „Про затвердження державного стандарту з професії „Охоронник”; 
від 31.01.2011 № 77 „Про затвердження державного стандарту з професії „Формувальник ковбасних виробів”; 
від 31.01.2011 № 78 „Про затвердження державного стандарту з професії „Ювелір-закрійник”; 
від 31.01.2011 № 79 „Про затвердження державного стандарту з професії „Монтер колії”; 
від 31.01.2011 № 80 „Про затвердження державного стандарту з професії „Електромонтер з ремонту та обслуговування 
пристроїв сигналізації, централізації та блокування”; 
від 20.05.2011 № 469 „Про затвердження державного стандарту з професії „Зварник”; 
від 15.05.2013 № 511 „Про затвердження Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з 
конкретних робітничих професій” (зареєстровано в Мін'юсті 29.05.2013 за № 832/23364); 
від 09.09.2014 № 1011 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Машиніст-
обхідник з котельного устаткування”; 
від 09.09.2014 № 1012 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Електромонтер з 
експлуатації розподільчих мереж”; 
від 09.09.2014 № 1019 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Реставратор 
декоративно-художніх фарбувань”; 
від 09.09.2014 № 1020 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Трубопровідник 
судновий”; 
від 09.09.2014 № 1021 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Плодоовочівник”; 
від 09.09.2014 № 1022 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Виробник 
художніх виробів з лози”; 
від 09.09.2014 № 1023 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Складач поїздів”; 
від 09.09.2014 № 1024 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Лісник”; 
від 09.09.2014 № 1025 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Конторський 
(офісний) службовець (бухгалтерія)”; 
від 09.09.2014 № 1026 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Черговий 
стрілочного поста”; 
від 09.09.2014 № 1027 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Слюсар-
ремонтник”; 
від 09.09.2014 № 1028 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Гірник очисного 
забою”; 
від 09.09.2014 № 1029 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Бармен”; 
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від 09.09.2014 № 1030 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Жилувальник 
м’яса та субпродуктів”; 
від 09.09.2014 № 1031 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Електромонтер 
охоронно-пожежної сигналізації”; 
від 09.09.2014 № 1032 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Слюсар з 
експлуатації та ремонту газового устаткування”; 
від 09.09.2014 № 1033 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Столяр 
будівельний”; 
від 09.09.2014 № 1034 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Контролер-касир”; 
від 09.09.2014 № 1035 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Монтажник 
гіпсокартонних конструкцій”; 
від 09.09.2014 № 1036 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Штукатур”; 
від 30.09.2014 № 1090 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Нянька”; 
від 30.09.2014 № 1091 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Обвалювальник 
м’яса”; 
від 30.09.2014 № 1092 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Верстатник 
широкого профілю”; 
від 30.09.2014 № 1094 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Пічник”; 
від 30.09.2014 № 1095 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Слюсар з 
механоскладальних робіт”; 
від 30.09.2014 № 1099 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Друкар 
флексографічного друкування”; 
від 30.09.2014 № 1100 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Реставратор 
пам’яток дерев’яної архітектури”; 
від 30.09.2014 № 1101 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Пекар”; 
від 30.09.2014 № 1102 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Газорізальник”; 
від 30.09.2014 № 1103 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Слюсар-
інструментальник”; 
від 30.09.2014 № 1109 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Рихтувальник 
кузовів”; 
від 30.09.2014 № 1110 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Радіомеханік з 
обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури”; 
від 30.09.2014 № 1111 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Бортпровідник 
судновий”; 
від 30.09.2014 № 1112 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Виробник 
художніх виробів з кераміки”; 
від 30.09.2014 № 1115 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Контролер 
зварювальних робіт”; 
від 30.09.2014 № 1116 „Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії „Машиніст 
холодильних установок”. 

6.1.3.10 

 

 

- здійснення професійного 
навчання незайнятого населення за 
замовленням служби зайнятості 
 

Розроблено. 
Прийняті спільні накази: 
Міносвіти та Мінпраці від 20.05.1993 № 148/32 „Про затвердження Типового положення про навчально-курсовий комбінат 
професійного навчання робітників” (зареєстровано в Мін’юсті 17.06.1993 за № 71); 
Мінпраці та МОН від 26.03.2001 № 127/151 „Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на 
виробництві” (зареєстровано в Мін’юсті 06.04.2001 за № 315/5506) (із змінами); 
Мінсоцполітики та МОН від 31.05.2013 № 318/655 „Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних” (зареєстровано в Мін’юсті 19.06.2013 за № 1029/23561) (із змінами). 
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6.1.4 
 
 
 

6.1.4.1 

6.1.4.2 
 
 
 
 
 
 
6.1.4.3 
 
6.1.4.4 
 

Послуги, що надаються 
державними і комунальними 
позашкільними навчальними 
закладами 

- здобуття позашкільної освіти 

- проведення організаційно-масової 
роботи у формі конференції, 
концерту, змагання, походу, 
екскурсії, експедиції, навчально-
тренувального збору та інших 
формах, передбачених статутом 
- задоволення потреб у професійній 
орієнтації 
- розвиток творчих здібностей 
вихованців, учнів, слухачів 

Розроблено. 
Прийняті Закони України: 
від 05.02.1993 № 2998-XII „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (із змінами); 
від 22.06.2000 № 1841-ІІІ „Про позашкільну освіту” (із змінами). 
Прийняті: 
Указ Президента України від 28.03.2008 № 279/2008 „Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в 
Україні”; 
постанови Кабінету Міністрів України: 
від 06.05.2001 № 433 „Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний 
навчальний заклад” (із змінами); 
від 28.01.2009 № 41 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки” (із 
змінами); 
від 27.08.2010 № 785 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 
2014 року” (із змінами); 
накази МОН: 
від 14.08.2002 № 461 „Про затвердження Положення про почесні звання „Народний художній колектив” і „Зразковий художній 
колектив” (зареєстровано в Мін’юсті 29.11.2002 за № 936/7224); 
від 06.10.2003 № 674 „Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну розробку з 
питань позашкільної освіти” (зареєстровано в Мін’юсті 22.01.2004 за № 100/8699); 
від 09.02.2006 № 90 „Про затвердження Положення про малу академію наук учнівської молоді” (зареєстровано в Мін’юсті 
24.02.2006 за № 172/12046); 
від 17.03.2006 № 209 „Про внесення змін до Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді” 
(зареєстровано в Мін’юсті 04.04.2006 за № 385/12259); 
від 24.03.2006 № 237 „Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю 
України” (зареєстровано в Мін’юсті 01.06.2006 за № 660/12534); 
від 30.07.2007 № 688 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу навчальну програму для використання в гуртках, 
групах, наукових секціях Малої академії наук”; 
від 25.02.2008 № 126 „Про виконання Міжгалузевої програми „Пізнай свою країну”; 
від 22.07.2008 № 676 „Про затвердження Типових навчальних планів для організації навально-виховного процесу в 
позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки”; 
від 31.07.2008 № 717 „Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційно-методичну раду з питань розвитку 
позашкільної освіти” (із змінами); 
від 05.11.2009 № 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” (зареєстровано 
в Мін'юсті 01.12.2009 за № 1152/17168); 
від 06.11 2009 № 1022 „Про затвердження Положення про дитячо-юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів, 
космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів” (зареєстровано в Мін'юсті 01.12.2009 за № 1153/17169); 
від 31.10.2012 № 1230 „Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів” (зареєстровано 
в Мін'юсті 19.11.2012 за № 1935/22247); 
від 08.08.2014 № 920 „Про організацію та проведення заходів з науково-технічного та художньо-естетичного напрямів 
позашкільної освіти”; 
від 14.08.2014 № 936 „Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 
учнівською молоддю на 2014-2015 навчальний рік за основними напрямами позашкільної освіти”. 
Прийняті спільні накази: 
Мінсім’їмолодьспорту, Мінкультури та МОН від 12.05.2009 № 1576/22/392 „Про затвердження положень про чемпіонати та 
фестивалі Клубу веселих та найкмітливіших” (зареєстровано в Мін'юсті 07.08.2009 за № 743/16759);  
МОН та Мінсім’їмолодьспору від 24.11.2009 № 1061/4128 „Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу „Молодь обирає здоров’я” (зареєстровано в Мін'юсті 18.12.2009 за № 1228/17244); 
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Мінсім’їмолодьспорту, МОН, Міноборони та Мінкультури від 27.10.2009 № 3754/981/538/49 „Про затвердження Концепції 
національно-патріотичного виховання молоді” (із змінами); 
МОН та Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 23.11.2010 № 1110/207-У „Питання 
запровадження Всеукраїнського конкурсу „Моральний вчинок”; 
МОНмолодьспорту, Міноборони, ДТСААФ від 23.03.2011 № 252/157/32 „Про проведення Всеукраїнської військово-
патріотичної спортивної гри „Зірниця”; 
МОНмолодьспорту та Міноборони від 16.12.2011 № 1443/779 „Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-
патріотичну спортивну гру „Зірниця” (зареєстровано в Мін'юсті 29.12.2011 за № 1567/20305). 

6.1.4.5 

 

- психолого-педагогічна підтримка 

дитини та сім’ї 

 

Розроблено. 
Прийняті: 
Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ „Про позашкільну освіту” (із змінами); 
накази МОН: 
від 03.05.1999 № 127 „Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України” (зареєстровано в 
Мін'юсті 30.12.1999 за № 922/4215) (із змінами); 
від 14.08.2000 № 385 „Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи” (із 
змінами); 
від 19.10.2001 № 691 „Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших 
навчальних закладів”. 

6.1.4.6 

 

- організація змістовного дозвілля Розроблено. 
Прийняті: 
Закон України” від 22.06.2000 № 1841-ІІІ „Про позашкільну освіту”; 
постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 „Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів 
і Положення про позашкільний навчальний заклад” (із змінами); 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1494-р „Про затвердження плану заходів щодо підвищення 
рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних 
екскурсій з відвідуванням об'єктів культурної спадщини”. 

6.1.4.7 

6.1.4.8 

 

 

6.1.4.9 

 

 

- проведення оздоровлення дітей 

- бібліотечно-інформаційна, 

культурно-просвітницька 

діяльність 

- організація і проведення 

відпочинку вихованців, учнів і 

слухачів 

Розроблено. 
Прийнятий Закон України від 04.09.2008 № 375-VI  „Про оздоровлення та відпочинок дітей”. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 14.04.1997 № 323 „Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні” (із змінами); 
від 28.04.2009 № 422 „Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку”; 
від 28.04.2009 № 424 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та 
відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів”; 
від 17.07.2009 № 734 „Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за 
рахунок коштів державного бюджету”. 
Прийняті накази: 
МОН від 04.09.2006 № 640 „Про внесення змін до положень щодо музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері 
управління Міністерства освіти і науки України”; 
Мінсім'їмолодьспорту від 13.08.2009 № 2881 „Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та 
відпочинку дітей” (зареєстровано в Мін'юсті 10.09.2009 за № 854/16870); 
Мінсім'їмолодьспорту, Мінфіну, Мінекономіки від 18.01.2010 № 29/9/5 „Про затвердження Порядку надання платних 
послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних 
коштів” (зареєстровано в Мін'юсті 04.02.2010 за № 128/17423); 
МОНмолодьспорту, Міноборони, ДТСААФ від 23.03.2011 № 252/157/32 „Про проведення Всеукраїнської військово-
патріотичної спортивної гри „Зірниця”; 
МОНмолодьспорту та Міноборони від 16.12.2011 № 1443/779 „Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-
патріотичну спортивну гру „Зірниця” (зареєстровано в Мін'юсті 29.12.2011 за № 1567/20305). 
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6.1.5 
 
 
6.1.5.1 
 
 
 
 
6.1.5.2 
6.1.5.3 
 
 
6.1.5.4 
 
6.1.5.5 
6.1.5.6 
 
6.1.5.7 
 
6.1.5.8 

Послуги, що надаються 
державними і комунальними 
вищими навчальними закладами 
- здобуття вищої освіти за різними 
формами навчання - очною, 
вечірньою, заочною, шляхом 
поєднання цих форм, екстернатом 
- післядипломна освіта 
- підготовка і перепідготовка 
спеціалістів за замовленнями 
служби зайнятості населення 
- підготовка аспірантів і 
докторантів 
- довузівська підготовка 
- організація і проведення 
відпочинку і дозвілля студентів 
- бібліотечно-інформаційна, 
культурно-просвітницька 
діяльність 
- організація і проведення олімпіад, 
виставок, спортивних змагань 
тощо 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 07.08.1998 № 1247 „Про розроблення державних стандартів вищої освіти”; 
від 13.12.2006 № 1719 „Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (із змінами); 
від 20.06.2007 № 839 „Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (із змінами); 
від 27.08.2010 № 787 „Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра” (із змінами). 
Прийняте розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1728-р „Про затвердження плану заходів щодо 
розвитку вищої освіти на період до 2015 року”. 
Прийняті накази МОН: 
від 27.01.2007 № 58 „Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра”; 
від 13.07.2007 № 604 „Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (із змінами); 
від 09.07.2009 № 642 „Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента” (із змінами); 
від 21.12.2009 № 1150 „Про затвердження програми навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним 
спрямуванням)” (із змінами); 
від 09.11.2010 № 1067 „Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 серпня 2010 р. № 787”; 
від 10.01.2011 № 4 „Про порядок введення в дію переліку профілів, за якими здійснюється підготовка кадрів у вищих навчальних 
закладах за напрямом (спеціальністю) „Професійна освіта (за профілем)”; 
від 16.03.2011 № 234 „Про проведення XI Міжнародного конкурсу молодих модельєрів-дизайнерів костюму „Печерські 
каштани”; 
від 09.10.2014 № 1156 „Про проведення Всеукраїнських творчих змагань серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації у 2014/2015 навчальному році”; 
від 15.10.2014 № 1172 „Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році” 
(зареєстровано в Мін'юсті 04.11.2014 за № 1390/26167); 
від 17.11.2014 № 1346 „Про підготовку та участь збірних студентських команд України в змаганнях XXVII Всесвітньої 
зимової Універсіади 2015 року”; 
від 23.12.2014 № 1506 „Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014/2015 навчальному році”. 

6.2 
 
6.2.1 
 
6.2.1.1 
 

Нормативи наповнюваності класів, 
груп у навчальних закладах 
Нормативи наповнюваності груп у 
дошкільних навчальних закладах 
- наповнюваність груп у 
дошкільному навчальному закладі 
 

Розроблено. 
Норми наповнюваності груп у дошкільних навчальних закладах визначені ст. 14 Закону України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ 
„Про дошкільну освіту” (із змінами). 
Прийнятий наказ МОН від 20.02.2002 № 128 „Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 
закладів (ясел – садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл – інтернатів), груп 
подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при 
вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах” (зареєстровано в Мін'юсті 06.03.2002 за № 229/6517) 
(із змінами). 
Визначені Державними будівельними нормами: 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами); 
ДБН В.2.2-3-97 „Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 27.06.1996 № 117 (із змінами); 
ДБН В.2.2-18:2007 „Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення”, затверджені наказом Мінбуду від 
23.01.2007 № 20; 
ДБН В.2.2.-9-2009 „Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.”, затверджені наказом 
Мінрегіонбуду від 17.12.2009 № 705. 
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Класи-
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Стан розробки та виконання 

6.2.1.2 
 
 
6.2.1.3 
 

- наповнюваність груп у 
дошкільних навчальних закладах 
компенсуючого типу 
- наповнюваність дошкільних 
відділень у загальноосвітніх 
школах – інтернатах 

Розроблено. 
Прийнятий наказ МОН від 20.02.2002 № 128 „Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 
закладів (ясел – садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл – інтернатів), груп 
подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при 
вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах” (зареєстровано в Мін'юсті 06.03.2002 за № 229/6517) 
(із змінами). 
Нормативи визначені Державними будівельними нормами: 
ДБН В.2.2-3-97 „Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 27.06.1996 № 117 (із змінами); 
ДБН В.2.2-18:2007 „Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення”, затверджені наказом Мінбуду від 
23.01.2007 № 20; 
ДБН В.2.2.-9-2009 „Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.”, затверджені наказом 
Мінрегіонбуду від 17.12.2009 № 705. 

6.2.1.4 
 
 
 
 
6.2.1.5 

- наповнюваність дошкільних 
відділень у загальноосвітніх 
школах-інтернатах для дітей – 
сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
- наповнюваність дошкільних груп 
у спеціальних загальноосвітніх 
школах (школах-інтернатах) 

Розроблено. 
Прийнятий наказ МОН від 20.02.2002 № 128 „Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 
закладів (ясел – садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл – інтернатів), груп 
подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при 
вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах” (зареєстровано в Мін'юсті 06.03.2002 за № 229/6517) 
(із змінами). 
Нормативи визначені Державними будівельними нормами: 
ДБН В.2.2-3-97 „Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 27.06.1996 № 117 (із змінами); 
- ДБН В.2.2-18:2007 „Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення”, затверджені наказом Мінбуду від 
23.01.2007 № 20; 
ДБН В.2.2.-9-2009 „Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.”, затверджені наказом 
Мінрегіонбуду від 17.12.2009 № 705. 

6.2.2 
 
 
6.2.2.1 
 
 
6.2.2.2 
 
 
6.2.2.3 
 

Нормативи наповнюваності класів, 
груп у загальноосвітніх навчальних 
закладах 
- наповнюваність класів у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах 
- наповнюваність груп 
продовженого дня у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах 
- наповнюваність класів та 
виховних груп для дітей шкільного 
віку у загальноосвітніх школах-
інтернатах 

Розроблено. 
Прийняті: 
Закон України від 13.05.1999 № 651 „Про загальну середню освіту” (ст. 14);  
Прийнятий наказ МОН від 20.02.2002 № 128 „Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 
закладів (ясел – садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл – інтернатів), груп 
подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при 
вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах” (зареєстровано в Мін'юсті 06.03.2002 за № 229/6517) 
(із змінами). 
Визначені Державними будівельними нормами: 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами); 
ДБН В.2.2-3-97 „Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 27.06.1996 № 117 (із змінами); 
ДБН В.2.2.-9-2009 „Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.”, затверджені наказом 
Мінрегіонбуду від 17.12.2009 № 705. 

6.2.2.4 
 
 
 
 
6.2.2.5 

- наповнюваність класів та вихов-
них груп у загальноосвітніх шко-
лах-інтернатах для дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування 
- наповнюваність класів та виховних 

Розроблено. 
Прийнятий наказ МОН від 20.02.2002 № 128 „Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів 
(ясел – садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл – інтернатів), груп подовженого дня і виховних 
груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у 
загальноосвітніх навчальних закладах” (зареєстровано в Мін'юсті 06.03.2002 за № 229/6517) (із змінами). 
Нормативи визначені Державними будівельними нормами: 
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6.2.2.6 
 
6.2.2.7 

груп у спеціальних загальноосвітніх 
школах (школах-інтернатах) 
- наповнюваність груп (класів) 
шкіл соціальної реабілітації 
- наповнюваність класів та виховних 
груп у загальноосвітніх санаторних 
школах (школах-інтернатах) 

ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами); 
ДБН В.2.2-3-97 „Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 27.06.1996 № 117 (із змінами); 
ДБН В.2.2.-9-2009 „Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення”, затверджені наказом 
Мінрегіонбуду від 17.12.2009 № 705. 

6.2.2.8 
 
 
 
6.2.2.9 
 
6.2.2.10 
 

- наповнюваність груп при 
проведенні факультативних занять 
та курсів за вибором у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах 
- порядок поділу класів на групи 
при вивченні окремих предметів 
- наповнюваність груп при 
проведенні занять з лікувальної 
фіз.культури загальноосвітніх 
загальноосвітніх навчальних 
закладах 

Розроблено. 
Прийнятий наказ МОН від 20.02.2002 № 128 „Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів 
(ясел – садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних 
груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у 
загальноосвітніх навчальних закладах” (зареєстровано в Мін'юсті 06.03.2002 за № 229/6517) (із змінами). 
Нормативи визначені Державними будівельними нормами: 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами); 
ДБН В.2.2-3-97 „Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 27.06.1996 № 117 (із змінами); 
ДБН В.2.2.-9-2009 „Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення”, затверджені наказом 
Мінрегіонбуду від 17.12.2009 № 705. 

6.2.3 
 
 
6.2.3.1 
 
 
6.2.3.2 
 
 
6.2.3.3 

Нормативи наповнюваності груп у 
професійно-технічних навчальних 
закладах 
- наповнюваність навчальних груп 
при проведенні занять з 
теоретичної підготовки 
- поділ груп на підгрупи під час 
вивчення загально-технічних і 
спеціальних дисциплін 
- наповнюваність груп при про-
веденні виробничого навчання 

Розроблено. 
Нормативи затверджені наказом МОН від 05.08.2008 № 731 „Про внесення змін до Положення про організацію навчально-
виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах” (зареєстровано в Мін’юсті 20.08.2008 за № 770/15461). 

6.2.4 
 
 
 
6.2.4.1 

Нормативи наповнюваності 
гуртків, груп та інших творчих 
об’єднань у позашкільних 
навчальних закладах  
- наповнюваність гуртків, 
груп та інших творчих об’єднань 
позашкільних навчальних закладів 

Розроблено. 
Прийняті: 
Закон України від 22.06.2000 № 1841 „Про позашкільну освіту” (із змінами); 
постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 „Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних 
закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад” (із змінами).  
Нормативи визначені Державними будівельними нормами: 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами); 
ДБН В.2.2-3-97 „Будинки та споруди навчальних закладів”, затверджені наказом Держкоммістобудування від 27.06.1996 № 
117 (із змінами); 
ДБН В.2.2.-9-2009 „Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.”, затверджені наказом 
Мінрегіонбуду від 17.12.2009 № 705. 

6.2.5 
 
 
 
 
6.2.5.1 
 

Нормативи наповнюваності груп 
та співвідношення чисельності 
студентів і науково-педагогічних 
працівників у вищих навчальних 
закладах ІІІ-IV рівнів акредитації 
- нормативи наповнюваності 
академічних груп та 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134 „Про затвердження нормативів чисельності 
студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, 
клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня 
акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності” (із змінами). 
 



 

28 
Класи-

фікацій-
ний код 

Найменування стандартів і 
нормативів 

Стан розробки та виконання 

 
 
 
 
6.2.5.2 
 
 

співвідношення чисельності 
студентів і науково-педагогічних 
працівників у вищих навчальних 
закладах ІІІ-IV рівнів акредитації 
- співвідношення чисельності 
студентів і науково-педагогічних 
працівників у вищих навчальних 
закладах ІІІ-IV рівнів акредитації 

6.2.5.3 - наповнюваність груп при 
проведенні практичних, 
лабораторних та семінарських 
занять 

Розроблено. 
Нормативи затверджені наказом МОН від 02.06.1993 № 161 „Про затвердження Положення про організацію навчального 
процесу у вищих навчальних закладах”(зареєстровано в Мін’юсті 23.11.1993 № 173). 

6.3 
 
6.3.1 
 
 
6.3.1.1 
 
 
 
 

Норми пільгового забезпечення 
учнів і студентів 
Нормативи соціального і 
матеріального забезпечення учнів і 
студентів 
- організація безплатного 
харчування учнів та студентів 
згідно чинного законодавства у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах, у професійно-технічних 
та вищих навчальних закладах 
 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 05.04.1994 № 226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей – сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування” (із змінами);  
від 18.08.1994 № 565 „Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-
виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією” (із змінами); 
від 19.06.2002 № 856 „Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” (із 
змінами); 
від 26.09.2006 № 1361 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих 
навчальних закладів”; 
від 05.03.2008 № 165 „Деякі питання стипендіального забезпечення” (із змінами); 
від 02.02.2011 № 116 „Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх 
та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану 
вартість” (із змінами). 
Прийняті накази МОН: 
від 15.01.2008 № 11 „Про додаткові заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими 
можливостями”; 
від 22.05.2008 № 444 „Про подання на призначення іменних академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів”. 
Прийнятий спільний наказ МОНмолодьспорту, Мінфіну, МОЗ від 28.03.2011 № 284/423/173 „Про встановлення граничного 
розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм 
власності” (зареєстровано в Мін’юсті 27.04.2011 за № 520/19258). 

6.3.1.2 
 
 
 
 
 
 

- порядок надання пільгового проїзду 
студентам вищих навчальних 
закладів I-IV рівнів акредитації та 
учням професійно-технічних 
навчальних закладів у міському, 
приміському пасажирському 
транспорті та міжміському 
автомобільному і залізничному 
транспорті територією України 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України 05.04.1999 № 541 „Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду 
студентам вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у 
міському й приміському пасажирському  транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією 
України” (із змінами).  

6.3.1.3 

 

 

- пільгові довгострокові кредити 

для здобуття освіти у вищих 

навчальних закладах 

 

Розроблено. 
Прийняті: 
постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 916 „Про затвердження Порядку надання цільових пільгових 
державних кредитів для здобуття вищої освіти” (із змінами); 
накази МОН: 
від 17.07.2003 № 478 “Про надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти”; 
від 17.11.2005 № 657 “Про розподіл квот для одержувачів пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти” (із 
змінами). 
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6.3.1.4 

 

- надання стипендій 

 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 18.08.1994 № 565 „Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних 
навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією” (із змінами); 
від 28.10.1994 № 744 „Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України 
студентам вищих навчальних закладів та аспірантам” (із змінами); 
від 27.09.2000 № 1461 „Про затвердження Положення про академічну стипендію Президента України для студентів 
Національної гірничої академії” (із змінами); 
від 09.08.2001 № 980 „Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних 
закладів та аспірантам” (із змінами); 
від 26.04.2003 № 633 „Про заснування академічної стипендії імені В. М. Чорновола студентам факультетів (інститутів) 
журналістики вищих навчальних закладів” (із змінами); 
від 12.07.2004 № 882 „Питання стипендіального забезпечення” (із змінами); 
від 05.03.2008 № 165 „Деякі питання стипендіального забезпечення” (із змінами). 
Прийняті накази МОН: 
від 15.10.2010 № 958 „Деякі питання призначення іменних стипендій Верховної Ради України” (зареєстровано в Мін’юсті 
16.11.2010 за № 1122/18417); 
від 26.11.2010 № 1125 „Деякі питання призначення соціальних стипендій Верховної Ради України” (зареєстровано в 
Мін’юсті 15.12.2010 № 1260/18555); 
від 26.04.2011 № 377 „Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України”; 
від 26.04.2011 № 386 „Про академічні стипендії Президента України аспірантам”; 
від 27.04.2011 N 400 „Про затвердження Квот академічної стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з 
числа інвалідів” (зареєстровано в Мін'юсті 18.05.2011 за № 595/19333); 
від 21.06.2011 № 602 „Щодо розподілу академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам з числа інвалідів”; 
від 08.09.2014 № 1001 „Про призначення стипендій Президента України учасникам та призерам міжнародних учнівських 
олімпіад з математики, інформатики, хімії, фізики, біології, екології 2014 року”; 
від 03.11.2014 № 1252 „Про призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів 
на І семестр 2014/2015 навчального року”; 
від 03.11.2014 № 1257 „Про призначення академічних стипендій Президента України аспірантам на 2014-2015 навчальний 
рік”; 
від 10.11.2014 № 1286 „Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів 
на 2014/15 навчальний рік”; 
від 24.11.2014 № 1358 „Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа 
інвалідів на 2014/15 навчальний рік”; 
від 24.11.2014 № 1372 „Про призначення академічної стипендії імені М.С.Грушевського студентам вищих навчальних 
закладів на І семестр 2014/15 навчального року”; 
від 24.11.2014 № 1373 „Про призначення академічної стипендії імені Ігоря Курчатова на І семестр 2014/15 навчального 
року”; 
від 24.11.2014 № 1374 „Про призначення академічної стипендії Президента України студентам Національного гірничого 
університету на І семестр 2014/15 навчального року”; 
від 24.11.2014 № 1375 „Про призначення академічної стипендії імені Вадима Гетьмана студентам вищих економічних 
навчальних закладів на І семестр 2014/15 навчального року”; 
від 24.11.2014 № 1376 „Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України імені В.А.Івашка студентам 
Харківського національного університету радіоелектроніки на 2014/15 навчальний рік”; 
від 24.11.2014 № 1377 „Про призначення академічної стипендії імені В.М.Чорновола на І семестр 2014/15 навчального 
року”; 
від 28.11.2014 № 1405 „Про виплату стипендій Президента України переможцям ІV Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”. 
Прийнятий спільний наказ МОН, Мінфіну, Мінпраці, МОЗ від 19.04.2010 № 328/204/67/342 „Про затвердження Положення 
про академічну стипендію Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів” (зареєстровано в Мін’юсті 
14.05.2010 за № 325/17620). 



 

30 
Класи-

фікацій-
ний код 

Найменування стандартів і 
нормативів 

Стан розробки та виконання 

6.3.1.5 
 
 
 
 
 
 

- забезпечення пільгових умов для 
вступу до державних та 
комунальних професійно-
технічних, вищих навчальних 
закладів дітям-інвалідам, дітям-
сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування, та іншим 
категоріям дітей, які потребують 
соціального захисту у 
відповідності із чинним 
законодавством 

Розроблено. 
Визначено в ст. 41-44 Закону України від 10.02.1998 № 103/98-ВР „Про професійно-технічну освіту” (із змінами), у Типових 
правилах прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом МОН від 14.05.2013 № 499 
(зареєстровано в Мін'юсті 29.05.2013 за № 823/23355) (із змінами). 

6.3.1.6 
 
 
 

- обов’язкове державне страху-
вання дітей-сиріт, та дітей 
позбавлених батьківського 
піклування, до досягнення ними 
18-річного віку 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 05.04.1994 № 226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування” (із змінами);  
від 25.08.2005 № 823 „Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 
батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку” (із змінами).  

6.3.1.7 - працевлаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, після закінчення 
навчання в державних та 
комунальних навчальних закладах 

Розроблено. 
Визначено ст. 25 Закону України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ „Про охорону дитинства” (із змінами). 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 05.04.1994 № 226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей – сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування” (із змінами);  
від 27.08.2010 № 789 „Про затвердження Порядку укладення договорів про працевлаштування випускників вищих та 
професійно-технічних навчальних закладів, на яких поширюється дія Закону України „Про підвищення престижності 
шахтарської праці”. 
Прийняте розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1726-р „Про підвищення рівня працевлаштування 
випускників вищих навчальних закладів”. 
Прийнятий наказ МОН від 27.04.2011 № 404 „Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу 
щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників” (зареєстровано в Мін'юсті 18.05.2011 № 596/19334). 

6.3.2 
 
 
6.3.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.2.2 
 
6.3.2.3 

Норми харчування та забезпечення 
непродовольчими товарами у 
навчальних закладах 
- норми харчування у дитячих бу-
динках усіх типів, загальноосвітніх 
школах – інтернатах усіх типів (крім 
шкіл – інтернатів, у яких встановлені 
більш високі норми харчування), 
інтернатах при загальноосвітніх 
навчальних закладах, загальноосвіт-
ніх школах і професійно-технічних 
училищах соціальної реабілітації 
- норми харчування дітей у 
дошкільних закладах 
- норми харчування в училищах 
фізичної культури, оздоровчих та 
санаторних таборах 

Розроблено. 
Прийняті: 
постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах” (із змінами);  
спільний наказ МОЗ та МОН від 01.06.2005 № 242/329 „Про затвердження Порядку організації харчування дітей у 
навчальних та оздоровчих закладах” (зареєстровано в Мін’юсті 15.06.2005 за № 661/10941). 
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6.3.2.4 
 

- грошове забезпечення дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського 
піклування при працевлаштуванні 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 05.04.1994 № 226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування” (із змінами);  
від 25.08.2005 № 823 „Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 
батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку” (із змінами). 

6.3.2.5 - норми забезпечення одягом, 
взуттям і м’яким інвентарем 
вихованців дитячих будинків усіх 
типів, дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування, 
які перебувають у школах-інтер-
натах усіх типів, загальноосвітніх 
школах і професійно-технічних 
училищах соціальної реабілітації, 
вищих навчальних закладах усіх 
рівнів акредитації 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.1993 № 859 „Про організацію діяльності спеціальних навчальних 
закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання” (із змінами). 
Норми затверджені наказом МОН від 17.11.2003 № 763 „Про затвердження норм матеріального та нормативів 
фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-
інтернатів” (зареєстровано в Мін’юсті 12.01.2004 за № 27/8626).  

6.3.2.6 - перелік одягу, взуття, м’якого 
інвентарю і обладнання та облад-
нання, що видаються вихованцям 
дитячих будинків усіх типів, дітям-
сиротам і дітям, позбавлених 
батьківського піклування, що 
перебувають у школах – інтернатах 
усіх типів, у професійно-технічних 
училищах, у вищих навчальних 
закладах усіх рівнів акредитації, у 
загальноосвітніх школах і 
професійно-технічних училищах 
соціальної реабілітації при їх 
працевлаштуванні  

 
 

6.3.2.7 - норми забезпечення одягом, взут-
тям, м’яким інвентарем вихованців 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів 
усіх рівнів, дитячих будинків (крім 
дітей – сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування) 

Розроблено. 
Прийняті: 
постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 
матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (із змінами);  
наказ МОН від 17.11.2003 № 763 „Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів” (зареєстровано в Мін’юсті 
12.01.2004 за № 27/8626). 

7 Державні соціальні нормативи у 
сфері обслуговування закладами 
культури 

 
 
 

7.1 
 
 
 

Перелік безоплатних послуг, які 
надаються населенню закладами, 
підприємствами, організаціями та 
установами культури 

У стадії розробки. 
Прийнятий Закон України від 14.02.2010 № 2778-VI „Про культуру” (із змінами). 
Прийнятий наказ Мінкультури від 15.10.2013 № 983 „Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг 
клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності” (зареєстровано в Мін’юсті 
19.11.2013 за № 1966/24498). 
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7.1.1 
 
7.1.1.1 
 
 
 
7.1.1.2 
 
 
7.1.1.3 
 

Перелік безоплатних послуг 
користувачам бібліотек 
- отримання повної інформації про 
склад бібліотечних фондів через 
систему каталогів і інших форм 
бібліотечного інформування 
- отримання консультативної 
допомоги у пошуку і виборі 
джерел інформації 
- отримання у тимчасове 
користування документів із 
бібліотечних фондів 
 

Розроблено. 
Прийнятий Закон України від 27.01.1995 № 32/95- ВР „Про бібліотеки і бібліотечну справу” (із змінами). 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 27.08.2010 № 796 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” (із змінами); 
від 12.12.2011 № 1271 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, 
заснованими на державній та комунальній формі власності” (із змінами). 
Прийняті накази: 
МОН від 30.04.1998 № 155 „Про затвердження Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти Міністерства 
освіти України”;  
МОН від 31.08.1998 № 321 „Про затвердження Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти 
Міністерства освіти України”; 
Мінкультури від 05.05.1999 № 275 „Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні” 
(зареєстровано в Мін’юсті 08.07.1999 за № 449/3742) (із змінами); 
МОН від 14.05.1999 № 139 „Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 
Міністерства освіти України” (із змінами); 
Державної судової адміністрації України від 18.03.2011 № 65 „Про затвердження Положення про бібліотеку суду”;  
Мінкультури від 15.10.2013 № 983 „Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та 
бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності” (зареєстровано в Мін’юсті 19.11.2013 за № 
1966/24498); 
МОН, Мінекономіки, Мінфіну від 23.07.2010 № 736/902/758 „Про затвердження порядків надання платних послуг 
державними та комунальними навчальними закладами” (зареєстровано в Мін’юсті 30.11.2010 за № 1196/18491). 

7.1.2 
 
7.1.2.1 
 
7.1.2.2 
 
 
 
 
7.1.2.3 

Перелік безоплатних послуг 
клубних закладів 
- участь у аматорських художніх 
колективах 
- користування матеріалами 
методичних, інформаційних, 
довідкових відділів або інших 
структурних підрозділів, які 
функціонують при закладах 
культури 
- надання консультативно-
методичних послуг 

Розроблено. 
Прийнятий наказ Мінкультури від 15.10.2013 № 983 „Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг 
клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності” (зареєстровано в Мін’юсті 
19.11.2013 за № 1966/24498). 
 

7.2 
 
 
 
7.2.1 

Нормативи забезпечення 
населення закладами, 
підприємствами, організаціями та 
установами культури 
Норматив забезпечення клубними 
закладами 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1998 № 1775 „Про нормативи забезпечення населення клубними 
закладами”. 
Нормативи визначені Державними будівельними нормами: 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами); 
ДБН В.2.2-16-2005 „Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади”, затверджені наказом Держбуду від 
27.09.2005 № 171. 
Згідно встановлених нормативів упорядкована мережа, затверджений Державний реєстр.  

7.2.2 Норматив забезпечення 
публічними бібліотеками  

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 № 510 “Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення 
населення публічними бібліотеками в Україні” (із змінами).  
Нормативи затверджені Державними будівельними нормами: 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
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Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами); 
ДБН В.2.2.-9-2009 „Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.”, затверджені наказом 
Мінрегіонбуду від 17.12.2009 № 705 
Згідно встановлених нормативів упорядкована мережа, затверджений Державний реєстр публічних бібліотек. У місцевих 
бюджетах передбачені кошти на їх утримання. 

7.2.3 Норматив мінімальної кількості 

міських і сільських 

кіновидовищних закладів 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1998 № 1775 „Про нормативи забезпечення населення клубними 
закладами”. 
Прийнятий наказ Мінкультури від 08.08.1997 № 423 „Про затвердження нормативів мінімальної кількості міських і 
сільських кіновидовищних закладів”. 
Нормативи затверджені Державними будівельними нормами: 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами); 
ДБН В.2.2-13-2003 „Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди”, затверджені наказом Держбуду від 
10.11.2003 № 184; 
ДБН В.2.2-16-2005 „Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади”, затверджені наказом Держбуду від 
27.09.2005 № 171. 
Згідно встановлених нормативів упорядкована мережа, затверджений Державний реєстр.  

7.3 Показники якості надання 
населенню послуг закладами, 
підприємствами, організаціями та 
установами культури 

 

 8 Державні соціальні нормативи у 

сфері обслуговування закладами 

фізичної культури та спорту 

 

8.1 Нормативи безоплатних та платних 
послуг, які надаються населенню 
закладами фізичної культури і 
спорту 

Розроблено. 
Прийняті: 
Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII „Про фізичну культуру і спорт” (із змінами); 
постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 № 356 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів” (із змінами); 
наказ Мінмолодьспорту від 28.03.2013 № 1 „Про затвердження Державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і 
спорту” (зареєстровано в Мін’юсті 05.04.2013 за № 559/23091); 
спільний наказ Мінсім’їмолодьспорту, Мінфіну, Мінекономіки від 28.08.2009 № 3042/1030/936 „Про затвердження Порядку та 
умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів” 
(зареєстровано в Мін’юсті 06.11.2009 за  № 1042/17058). 
Нормативи безоплатних та платних послуг визначаються територіальними громадами на основі затверджених положень 
відповідних суб’єктів господарської діяльності, закладів фізичної культури і спорту, а також дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл всіх типів, що пройшли ліцензування відповідно до законодавства.  

8.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нормативи безоплатних та платних 
послуг, які надаються населенню 
суб’єктами господарської 
діяльності, закладами фізичної 
культури і спорту, а також дитячо-
юнацькими спортивними школами 
та спеціалізованими дитячо-
юнацькими спортивними школами 
- безоплатні та платні послуги, що 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України 
від 05.11.2008 № 993 „Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу” (із змінами); 
від 14.04.2009 № 356 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, 
що утримуються за рахунок бюджетних коштів” (із змінами). 
Прийнятий наказ Мінсім’їмолодьспорту від 18.05.2009 № 1624 „Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-
юнацьких спортивних шкіл” (зареєстровано в Мін’юсті 25.08.2009 за № 797/16813) (із змінами). 
Прийнятий спільний наказ Мінсім’їмолодьспорту, Мінфіну, Мінекономіки від 28.08.2009 № 3042/1030/936 „Про затвердження Порядку 
та умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів” (зареєстровано 
в Мін’юсті 06.11.2009 за № 1042/17058). 
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8.1.1.1 надаються населенню  Безоплатні та платні послуги, які надаються населенню, визначаються територіальними громадами на основі затверджених 
положень відповідних суб’єктів господарської діяльності, закладів фізичної культури і спорту, а також дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл всіх типів, що пройшли ліцензування відповідно до законодавства. 

8.1.1.2 - безоплатні послуги, що нада-
ються окремим категоріям дітей, 
підлітків та юнацтва (сиротам та 
позбавленим батьківської опіки, 
постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, з 
малозабезпечених та багатодітних 
сімей, дітям-інвалідам) 

Розроблено. 
Безоплатні послуги для пільгових категорій дітей визначаються місцевими органами самоврядування; видатки на пільгові 
послуги, передбачаються при складені проектів місцевих бюджетів та затверджуються рішеннями Верховної Ради АР Крим, 
відповідної обласної, районної чи міської ради. 

8.1.1.3 - безоплатні послуги, що 
надаються організаціями 
фізкультурно-спортивного 
спрямування (закладами фізичної 
культури і спорту) незалежно від 
організаційно-правової форми та 
форми власності, дитячо-
юнацькими спортивними школами 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України 
від 05.11.2008 № 993 „Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу” (із змінами); 
від 20.07.2011 № 766 „Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт” (із змінами). 
Перелік послуг визначається нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність закладів фізичної культури та 
спорту та власними статутами, затвердженими засновниками. Фінансування послуг здійснюється за рахунок коштів 
засновника, відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством. 

8.2 
 
 
8.2.1 

Нормативи забезпечення 
населення закладами фізичної 
культури і спорту 
Нормативи забезпечення 
населення спортивними спорудами 
закладів фізкультурно-спортивного 
спрямування незалежно від 
організаційно-правової форми та 
форми власності, дитячо-
юнацькими спортивними школами 

Розроблено. 
Прийняті накази Мінмолодьспорту: 
від 28.03.2013 № 1 „Про затвердження Державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і спорту” (зареєстровано в 
Мін’юсті 05.04.2013 за № 559/23091); 
від 31.01.2014 № 323 „Про затвердження Положення про центри фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” (зареєстровано 
в Мін’юсті 24.02.2014 за № 310/25087). 
Норми регламентуються Державними будівельними нормами: 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами); 
ДБН В.2.2-13-2003 „Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди”, затверджені наказом Держбуду від 
10.11.2003 № 184. 
У стадії розробки: 
проект наказу Мінмолодьспорту „Про затвердження Типових штатних нормативів центрів фізичного здоров’я населення”. 

8.3 
 
 
8.3.1 

Норми одночасної пропускної 
здатності фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних споруд 
Планово-розрахункові показники 
одночасної пропускної здатності 
фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних споруд щодо кількості 
осіб, що займаються та режимів 
експлуатації зазначених споруд 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2025 „Про порядок підготовки спортивних споруд та 
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів” (із змінами). 
Прийняті накази Держкомспорту: 
від 19.06.2002 № 1167 „Про затвердження планово-розрахункових показників кількості тих, які займаються, і режимів 
експлуатації фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд”; 
від 26.12.2003 № 3405 „Про затвердження розділу „Матеріально-технічні засоби” Переліку державних соціальних 
нормативів у сфері фізичної культури і спорту”.  
Норми регламентуються Державними будівельними нормами ДБН В.2.2-13-2003 „Будинки і споруди. Спортивні та 
фізкультурно-оздоровчі споруди”, затвердженими наказом Держбуду від 10.11.2003 № 184). 

8.4 Норми радіусу обслуговування 
населення фізкультурно-
оздоровчими та спортивними 
спорудами 
 

Розроблено. 
Норми регламентуються Державними будівельними нормами: 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами); 
ДБН В.2.2-13-2003 „Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно – оздоровчі споруди”, затверджені наказом Держбуду від 
10.11.2003 № 184. 
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8.5 Норми пропорцій розміщення і 
кількості спортивних споруд для 
різних категорій населених пунктів 
 

Розроблено. 
Норми регламентуються Державними будівельними нормами: 
ДБН В.2.2-13-2003 „Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди”, затверджені наказом Держбуду від 
10.11.2003 № 184; 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами). 

8.6 Норми та розміри фізкультурно-
оздоровчих та спортивних споруд, 
норми кількості місць для глядачів 
на фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних спорудах 

Розроблено. 
Норми регламентуються Державними будівельними нормами: 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами); 
ДБН В.2.2-13-2003 „Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди”, затверджені наказом Держбуду від 
10.11.2003 № 184. 

8.7 Нормативи оцінки фізичної 
підготовленості населення України 

У стадії розробки. 
Прийнятий наказ МОН від 06.11.2008 № 1008 „Про невідкладні заходи щодо збереження здоров'я учнів під час проведення 
занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів”. 
Рішенням Колегії Мінмолодьспорту від 26.12.2014 № 3 „Про розвиток масового спорту в Україні” визначено завдання 
розробити до 01.12.2015 проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження державних тестів і нормативів 
оцінки фізичної підготовленості населення”. 

8.8 Нормативи підготовки спортсменів 
в Україні 
 

Розроблено. 
Прийняті накази: 
Мінмолодьспорту від 11.10.2013 № 582 „Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України” 
(зареєстровано в Мін’юсті 04.11.2013 за № 1861/24393); 
Мінмолодьспорту від 17.04.2014 № 1258 „Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації 
України з олімпійських видів спорту” (зареєстровано в Мін’юсті 08.05.2014 за № 488/25265); 
Мінмолодьспорту від 24.04.2014 № 1305 „Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації 
України з неолімпійських видів спорту” (зареєстровано в Мін’юсті 14.05.2014 за № 497/25274). 

9 Державні соціальні нормативи у 
сфері побутового 
обслуговування, торгівлі та 
громадського харчування 

 

9.1 Нормативи забезпечення 
населення побутовими послугами 
 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 № 313 „Про затвердження правил побутового 
обслуговування населення” (із змінами).  
Наказом Держспоживстандарту України від 31.03.2004 № 59 затверджений Національний стандарт України ДСТУ 4281-2004 
„Заклади ресторанного господарства. Класифікація” (із змінами). 
Прийнятий наказ Мінекономіки від 09.03.2010 № 252 „Про затвердження Нормативів забезпеченості населення побутовими 
послугами та Порядку застосування нормативів забезпеченості населення побутовими послугами” (зареєстровано в Мін’юсті 
23.03.2010 за № 239/17534). 
Нормативи визначені ДСТУ 3862-99 „Ресторанне господарство. Терміни та визначення”, затверджені наказом 
Держстандарту від 26.03.1999 № 163 (із змінами). 

9.2 Показники якості надання 
побутових послуг 

 

9.3 Норми площі виробничих примі-
щень на підприємствах побутового 
обслуговування населення  
 

Розроблено. 
Норми визначені державними будівельними нормами: 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами); 
ДБН В.2.2-11-2003 „Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення”, затверджені 
наказом Держбуду від 01.03.2002 № 45. 
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9.4 Норми забезпеченості населення 
торговою площею у магазинах  
 

Розроблено. 
Прийнятий наказ Мінекономіки від 02.09.2008 № 409 „Про затвердження Нормативів забезпеченості населення 
торговельною площею в магазинах та Порядку застосування нормативів забезпеченості населення торговельною площею в 
магазинах” (зареєстровано в Мін’юсті 23.10.2008 за № 1017/15708). 
Визначені державними будівельними нормами: 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами); 
ДБН В.2.2-23-2009 „Будинки і споруди. Підприємства торгівлі”, затверджені наказом Мінрегіонбуду від 19.01.2009 № 4. 

9.5 Норми площі підприємств 
громадського харчування  
 

Розроблено. 
Наказом Держспоживстандарту України від 31.03.2004 № 59 затверджений Національний стандарт України ДСТУ 4281-
2004 „Заклади ресторанного господарства. Класифікація” (із змінами). 
Визначені Державними будівельними нормами ДБН В.2.2-25:2009 „Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади 
ресторанного господарства)”, затвердженими наказом Мінрегіону від 30.12.2009 № 703. 

9.6 Нормативи забезпечення місцями у 
закладах громадського харчування  
 

Розроблено. 
Прийнятий наказ Мінекономіки від 12.10.2009 № 1111 „Про затвердження Нормативів забезпеченості місцями у закладах 
ресторанного господарства та Порядку застосування нормативів забезпеченості місцями у закладах ресторанного 
господарства” (зареєстровано в Мін’юсті 03.11.2009 за № 1015/17031). 
Визначені Державними будівельними нормами: 
ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, затверджені наказом 
Держкоммістобудування від 17.04.1992 № 44 (із змінами); 
ДБН В.2.2-25-2009 „Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)”, затвердженими 
наказом Мінрегіону від 30.12.2009 № 703. 

9.7 Показники якості та безпеки 
товарів і послуг підприємств 
громадського харчування 

Розроблено. 
Прийнятий наказ Мінекономіки від 22.07.2008 № 295 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо забезпечення 
якості та безпеки товарів і послуг підприємств ресторанного господарства”. 

10 Державні соціальні стандарти і 
нормативи здійснення соціальної 
роботи з дітьми, молоддю та 
різними категоріями сімей 

 

10.1 
 
 
 
10.1.1 
 
 
 
10.1.1.1 

Нормативи здійснення соціальної 
роботи з дітьми та молоддю центрами 
соціальних служб для молоді 
Розрахункові нормативи потреби в 
коштах поточних витрат на утриман-
ня та капітальних вкладень центрів 
соціальних служб для молоді 
Розрахунковий норматив потреби в 
коштах поточних витрат на 
утримання центрів соціальних 
служб для молоді 

Розроблено. 
Прийняті Закони України: 
від 05.02.1993 № 2998-XII „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (із змінами); 
від 21.06.2001 № 2558-III „Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю” (із змінами). 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 28.01.2009 № 41 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки” (із 
змінами); 
від 01.08.2013 № 573 „Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”. 
 

10.1.2 
 
 
10.1.2.1 
10.1.2.2 
10.1.2.3 
10.1.2.4 
10.1.2.5 
10.1.2.6 

Нормативи надання центрами 
соціальних служб для молоді 
державних соціальних послуг 
- психологічних послуг  
- соціально-педагогічних послуг 
- соціально-медичних послуг  
- соціально – економічних послуг  
- інформаційних послуг  
- юридичних послуг  

Розроблено. 
Прийнятий Закон України від 21.06.2001 № 2558-III „Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю” (із змінами). 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 29.12.2009 № 1417 ”Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування  (надання соціальних 
послуг)” (із змінами); 
від 01.08.2013 № 573 „Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”; 
від 21.11.2013 № 895 „Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 
складних життєвих обставинах”; 
від 21.11.2013 № 896 „Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, 
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 надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)”. 
Прийняті накази Мінсім’їмолодьспорту: 
від 25.04.2008 № 1795 „Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах” (зареєстровано в Мін'юсті 29.05.2008 за № 
471/15162); 
від 09.10.2009 № 3524 „Про затвердження форми звітності № 1-ЦСССДМ (річна) „Звіт про діяльність центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді” та Інструкції щодо її заповнення” (зареєстровано в Мін’юсті 23.10.2009 за № 974/16990);  
від 21.12.2009 № 4389 „Про затвердження та впровадження Примірного галузевого стандарту надання соціальних послуг з 
соціальної адаптації учнів та випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа”; 
від 29.12.2009 № 4569 „Про затвердження Примірного галузевого стандарту надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які 
перебувають у складних життєвих обставинах”; 
від 27.05.2010 № 1480 „Про затвердження Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах” (зареєстровано в 
Мін'юсті 28.07.2010 за № 569/17864). 
Спільним наказом Мінсім’їмолодьспорту, Мінпраці, МОЗ від 13.09.2010 № 3123/275/770 „Про затвердження стандартів 
надання соціальних послуг представникам груп ризику” затверджені: 
- стандарт надання соціальних послуг з догляду і підтримки для людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом (зареєстровано в Мін’юсті 
08.10.2010 за № 903/18198); 
- стандарт надання соціальних послуг з профілактики ВІЛ-інфекції серед осіб з високим ризиком інфікування ВІЛ статевим 
шляхом (зареєстровано в Мін’юсті 08.10.2010 за 904/18199); 
- стандарт надання соціальних послуг хворим на поєднані захворювання туберкульоз та ВІЛ-інфекцію (зареєстровано в 
Мін’юсті 08.10.2010 за № 905/18200); 
- стандарт надання соціальних послуг хворим з потрійним діагнозом (ВІЛ-інфекція, туберкульоз, залежність від 
наркотичних речовин) (зареєстровано в Мін’юсті 08.10.2010 за № 906/18201); 
- стандарт надання соціальних послуг особам, які отримують замісну підтримувальну терапію агоністами опіоїдів 
(зареєстровано в Мін’юсті 08.10.2010 за № 907/18202). 

10.1.3 Розрахункові нормативи потреби в 
коштах поточних витрат для 
надання центрами соціальних 
служб для молоді державних 
соціальних послуг на одну особу 

У стадії розробки. 
Розрахункові нормативи будуть розроблені після затвердження стандартів надання соціальних послуг сім’ям з дітьми. 

10.1.4 Структурно-штатні нормативи 
центрів соціальних служб для 
молоді  
  

Розроблено. 
Прийняті накази Мінсоцполітики: 
від 25.05.2012 № 309 „Про затвердження нової редакції кваліфікаційної характеристики професії „Фахівець із соціальної 
роботи”;  
від 08.06.2012 № 344 „Про затвердження Типових структури і штатів республіканського (Автономної Республіки Крим), 
обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах центрів соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді” (зареєстровано в Мін’юсті 14.06.2012 за № 948/21260) (із змінами); 
від 08.01.2014 № 1 „Про затвердження Положення про організацію та проведення підвищення кваліфікації фахівців із 
соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.  
Прийнятий спільний наказ Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 „Про впорядкування умов оплати праці працівників 
закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення” (зареєстровано в Мін’юсті 17.10.2005 за № 1209/11489). 

10.2 
 
 
10.2.1 
 
 

Послуги, що надаються закладами 
і установами, які проводять 
соціальну роботу з дітьми 
Послуги, що надаються закладами 
і установами для безпритульних та 
бездоглядних дітей 

Розроблено. 
Прийняті постанови Кабінету Міністрів України: 
від 09.06.1997 № 565 „Про Типове положення про притулок для дітей служби у справах дітей” (із змінами); 
від 28.01.2004 № 87 „Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей” (із 
змінами); 
від 27.12.2005 № 1291 „Про затвердження Типового положення про соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко)” (із 
змінами); 
від 15.03.2006 № 310 „Про затвердження Типового положення про СОС-дитяче містечко” (із змінами). 
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10.3 
 
 

Структурно-штатні нормативи 
служби у справах неповнолітніх 
залежно від кількості 
неповнолітніх у районі, місті 

Розроблено. 
Нормативи визначені Законом України від 24.01.1995 № 20/95-ВР “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей” (із змінами).  

10.4 Розрахункові нормативи потреби в 
коштах та матеріально-технічного 
утримання служби у справах 
неповнолітніх 

Розроблено. 
Забезпечення діяльності служб у справах дітей здійснюється відповідно до ст. 47 та 48 Закону України від 09.04.1999 № 586-
ХІV „Про місцеві державні адміністрації” (із змінами) та Закону України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ „Про державну службу” 
(із змінами). 

10.5 
 
 
10.5.1 
 
 
10.5.2 

Послуги, що надаються закладами 
і установами, які проводять роботу 
з молоддю 
- послуги, що надаються закладами 
і установами для забезпечення 
зайнятості молоді 
- послуги, що надаються закладами 
і установами для інформаційного 
забезпечення молоді 

Розроблено. 
Прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 № 40 „Про затвердження Типового положення про 
молодіжний центр праці” (із змінами). 
Прийнятий наказ Мінмолодьспорту від 23.10.2013 № 720 „Про затвердження Положення про Центр патріотичного 
виховання” (зареєстровано в Мін’юсті 13.11.2013 за № 1941/24473). 

 


