
 На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про 

заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 781 «Деякі питання 

забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих 

навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних 

закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів» у Міністерстві освіти і 

науки, молоді та спорту України розроблено нову редакцію Порядку забезпечення 

студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-

технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів 

підручниками та навчальними посібниками (далі – Порядок). 

 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012   

№ 1427 «Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних 

закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та 

вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними 

посібниками» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 р. за       

№ 19/22551. 

 В новій редакції Порядку удосконалено систему забезпечення студентів 

вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних 

навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками 

та навчальними посібниками, а саме: 

- визначено всі вікові категорії дітей, які безкоштовно забезпечуються 

підручниками та навчальними посібниками; 

- змінено та удосконалено механізм формування потреби в навчальній 

літературі: відмінено Бланки замовлення на навчальну літературу, потреба 

визначається відповідно до прогнозованої кількості студентів, учнів, та 

вихованців на наступний навчальний рік; 

- чітко зазначено порядок формування переліку навчальної літератури, що 

може видаватися за державним замовленням у поточному навчальному 

році; 

- передбачено удосконалений механізм доставки підручників та навчальних 

посібників, що сприятиме своєчасній та більш організованій доставці її до 

навчальних закладів; 

- з метою стовідсоткового забезпечення учнів та студентів підручниками 

виписано процедуру розподілу та перерозподілу навчальної літератури в 

межах району, області; 

- визначено завдання та умови формування резервного фонду навчальної 

літератури; 

- змінено порядок вільного продажу підручників та навчальних посібників 

таким чином, що дозвіл на виготовлення додаткового накладу видання, 

виготовленого за державним замовленням, надаватиметься тільки після  

виконання держзамовлення. 

 Нова редакція Порядку сприятиме ефективному використанню бюджетних 

коштів Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, передбачених на видання 

підручників і навчальних посібників, та своєчасному забезпеченню в повному обсязі 

студентів, учнів та вихованців навчальною літературою. 
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