
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 96/2013 
Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої 

влади 

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: 

1. Утворити Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України, реорганізувавши Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту України та Державну службу молоді та спорту України. 

2. Внести до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України 
від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (зі змінами, внесеними 
Указами від 6 квітня 2011 року № 370, від 12 травня 2011 року № 580, від 30 червня 2011 року № 717, від 23 листопада 2011 
року № 1069, від 19 грудня 2011 року № 1168, від 19 січня 2012 року № 19, від 24 грудня 2012 року № 726 і від 16 січня 2013 
року № 19), такі зміни: 

1) у розділі І: 

а) доповнити розділ після абзацу «Міністерство культури України» абзацом такого змісту: 

«Міністерство молоді та спорту України»; 

б) абзац «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України» замінити абзацом такого змісту: 

«Міністерство освіти і науки України»; 

2) у розділі II абзац «Державна служба молоді та спорту України» виключити; 

3) у пункті 9 розділу IV: 

а) абзац перший викласти в такій редакції:  
«9) через Міністра освіти і науки України»; 

б) абзац «Державна служба молоді та спорту України» виключити. 

3. Кабінету Міністрів України: 

1) подати проекти положень про центральні органи виконавчої влади, утворені цим Указом, та пропозиції щодо внесення до 
актів Президента України змін, що випливають із цього Указу; 

2) привести свої акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх 
нормативно-правових актів у відповідність із цим Указом; 

3) забезпечити здійснення інших заходів, що випливають із цього Указу. 

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 

28 лютого 2013 року 

 


