ПОСТАНОВИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ, ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
№№
Назва
Посилання
1.
ПВР від 04.10.2018 № 2590-VIII "Про прийняття за основу проекту
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2590Закону України про забезпечення функціонування української мови як
19/sp:max10
державної"
2.
Розпорядження КМУ від 22.08.2018 № 584-р "Деякі питання участі
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-2018України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2021"
%D1%80
3.
ПКМ від 17.01.2018 № 55 "Деякі питання документування
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018управлінської діяльності"
%D0%BF
4.
ПКМ від 05.04.2017 № 226 "Про утворення Національної ради
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/226-2017України з питань розвитку науки і технологій"
%D0%BF
5.
Розпорядження КМУ від 25.01.2017 № 61-р "Про схвалення Стратегії
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/61-2017реформування системи Державної служби України з надзвичайних
%D1%80
ситуацій"
6.
ПКМ від 19.10.2016 № 736 "Про затвердження Типової інструкції про
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення
%D0%BF
документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять
службову інформацію"
7.
ПКМ від 27.07.2016 № 567 "Деякі питання діяльності Національного
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2016агентства із забезпечення якості вищої освіти"
%D0%BF
8.
ПКМ від 16.12.2015 № 1052 "Про затвердження Положення про http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-п
Державну службу України з надзвичайних ситуацій"
9.
ПКМ від 15.04.2015 № 244 "Про утворення Національного агентства із http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/244-2015-п
забезпечення якості вищої освіти"
10. ПКМ від 09.01.2014 № 11 "Про затвердження Положення про єдину
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-п
державну систему цивільного захисту"
11. ПКМ від 13.11.2013 № 828 "Про затвердження Порядку атестації http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/828-2013-п
аварійно-рятувальних служб і рятувальників"
12. ПКМ від 11.07.2013 № 593 "Про затвердження Положення про
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/593-2013-п
порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і
начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України"
13. ПКМ від 26.06.2013 № 444 "Порядок здійснення навчання населення http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-п
діям у надзвичайних ситуаціях"

14.
15.
16.
17.
18.
19.

ПКМ від 28.03.2011 № 346 "Про ліквідацію урядових органів"
ПКМ від 17.09.2008 № 842 "Про затвердження Концепції державної
системи професійної орієнтації населення"
ПКМ від 18.07.2007 № 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету
Міністрів України"
ПКМ від 31.01.2007 № 106 "Про затвердження Порядку розроблення
та виконання державних цільових програм"
ПКМ від 06.09.2005 № 870 "Про затвердження Правил підготовки
проектів актів Кабінету Міністрів України"
ПКМ від 28.12.1992 № 731 "Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади"

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/346-2011-п
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/842-2008-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/870-2005-п
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/731-92-п

