
                                                                                                                                                          Додаток 14 

 

Нормативно-правові акти для забезпечення  роботи приймальної комісії 

(до відома ЗП(ПТ)О) 

№ Нормативний документ Посилання 

1 

Наказ МОН від14.05.2013  №499 «Про затвердження Типових 

правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти України» (зі змінами) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13#Text 

2 

Інформація з реєстру суб'єктів освітньої діяльності щодо 

наявності ліцензій та свідоцтв про атестацію у сфері професійної 

(професійно-технічної)  ЗП(ПТ)О ДПТНЗ «Дніпровський центр 

професійно-технічної освіти» 

http://www.dnvcpprmgz.org.ua/license  
https://registry.edbo.gov.ua/university/2154/professions/  

3 

Статут ЗП(ПТ)О ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-

технічної освіти» затверджений наказом Міністерства освіти і 

науки України від ___30.05.2017_______ №__759__________. 

http://www.dnvcpprmgz.org.ua/license  

4 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. 

№246 «Про затвердження Порядку проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за №846/1413 

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

 

5 

Постанова КМУ від 17 квітня 2019 р. № 331 «Про затвердження 

Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту 

в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2019-

%D0%BF#Text 

 

6 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 

2012 року  №110 «Про затвердження форм первинної облікової 

документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що 

використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від 

форми власності та підпорядкування» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12#Text 
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7 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 

року №246 «Про затвердження  Порядку проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій» 

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

 

8 

Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров'я України  від 20.07.2009 №518/674 «Про 

забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним 

вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0772-09#Text 

 

9 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 

№682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів 

загальноосвітніх начальних закладів» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10#Text 

 

10 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, 

Міністерства соціальної політики України від 05.04.2016 року № 

255/369/132/344 «Про затвердження Вимог до закладів, що 

проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 

водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до 

спеціалістів, які здійснюють таку підготовку» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0672-16#Text 

 

11 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року 

№487 «Про затвердження порядку підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487-2009-

%D0%BF#Text 
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