МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
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Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Щодо офіційного друкованого видання
Міністерства
Відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", з
метою інформаційного забезпечення навчальних закладів усіх форм власності,
підприємств, установ та організацій, що надають освітні та інші пов'язані з освітніми
послуги, інших юридичних та фізичних осіб щодо нормативно-правового забезпечення,
нагальних проблем, цілей та пріоритетів розвитку освітньої галузі, своєчасного
оприлюднення актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, інших центральних
органів виконавчої влади у галузі освіти і науки, молоді та спорту, громадського
обговорення проектів актів, а також інформування громадськості щодо присудження
наукових ступенів і присвоєння вчених звань, публікації ділової, аналітично-наукової і
статистичної інформації у сфері управління та регулювання правових, виробничих і
соціальних відносин у галузі освіти відповідно до Закону України "Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні",
Н А К А З У Ю:
1. Надати статус єдиного офіційного друкованого видання Міністерства освіти і науки,
молоді і спорту щотижневій газеті «ОСВІТА УКРАЇНИ», інформаційному збірнику
(коментарі) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (збірник офіційних
нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України),
бюлетеню "Атестаційний вісник" (інформування громадськості щодо присудження
наукових ступенів і присвоєння вчених звань) (далі - єдине офіційне друковане видання
Міністерства), видавництво яких здійснюється державним інформаційно-виробничим
підприємством видавництвом «Педагогічна преса», засновником якого є Міністерство.

2. Заступникам Міністра, голів державних служб та агентства, що спрямовуються і
координуються Міністром, керівникам відокремлених структурних підрозділів, установ,
підприємств та організацій, що належать до сфери управління Міністерства та
центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються і координуються Міністром,
надавати уповноваженому працівнику видавництва для першочергової публікації в
офіційному друкованому виданні Міністерства матеріали та нормативно-правові акти, що
можуть бути оприлюднені, коментарі та інтерв'ю фахівців, поточну інформацію про
діяльність освітянської галузі.
3. Державному інформаційно-виробничому підприємству видавництву «Педагогічна
преса» (Овчар О. М.):
3.1. Здійснювати своєчасне видання єдиного офіційного друкованого видання
Міністерства.
3.2. Вжити заходів для започаткування електронного формату єдиного офіційного
друкованого видання Міністерства та додатків до нього шляхом його розміщення на вебсайті підприємства.
4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства та центральних органів виконавчої
влади, що спрямовуються і координуються Міністром, призначити відповідальних
працівників за співпрацю з Державним інформаційно-виробничим підприємством
видавництвом «Педагогічна преса» для забезпечення надання та висвітлення оперативної
інформації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника
апарату Кулікова П. М.
Міністр
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