ПЕРЕЛІК
актів законодавства, прийнятих (що набрали чинності)
у грудні 2017 року
№
з/п

Вид та назва нормативно-правового
акту

Дата прийняття,
номер,
оприлюднення

Положення, що стосуються діяльності місцевих
державних адміністрацій

Акти Кабінету Міністрів України
1

Постанова «Про внесення змін до постанов від 20.12.2017 № 1017
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004
року № 785 і від 7 лютого 2007 року № 150»
Набрання чинності:
01.01.2018
Оприлюднено:
Урядовий кур’єр
від 27.12.2017 № 244

2

Постанова «Про внесення змін до пункту від 20.12.2017 № 1047
2 постанови Кабінету Міністрів України від 23
серпня 2017 року № 640»
Набрання чинності:
03.01.2018
Оприлюднено:
Урядовий кур’єр
від 03.01.2018 № 1

Уряд визначив механізм розрахунку середньої вартості за
путівку чи за самостійне санаторно-курортне лікування для
виплати грошової компенсації особам з інвалідністю.
Крім того, встановив порядок звітування про чисельність
осіб, які одержали грошову компенсацію впродовж звітного
періоду та які в наступному році потребуватимуть такої
виплати.
Зокрема, такі звіти надаватимуть структурні підрозділи з
питань соціального захисту населення районних, районних у
містах Києві та Севастополі державних адміністрацій,
виконавчі органи міських, районних у містах рад і структурні
підрозділи з питань соціального захисту населення обласних і
Київської міської державних адміністрацій Міністерство
соціальної політики України та Фонду соціального захисту
інвалідів.
Урядом внесено зміни до Типового порядку проведення
оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців.
Встановлено, що визначення завдань і ключових показників
результативності та ефективності та якості державних
службовців, які займають посади державної служби категорії
«А», проводитимуться у п’ятнадцятиденний строк після
затвердження Кабінетом Міністрів України плану пріоритетних
дій Уряду на 2018 рік.
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Постанова «Про внесення змін до постанови від 20.12.2017 № 1032
Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012
року № 967»
Набрання чинності:
27.12.2017
Оприлюднено:
Урядовий кур’єр
від 27.12.2017 № 244

Прийняття рішення забезпечить здійснення належного
оцінювання результатів службової діяльності держслужбовців.
Уряд прийняв рішення про продовження дії державної
програми забезпечення молоді житлом до 2020 року.
Таке рішення обґрунтоване тим, що продовження дії
програми не просто сприятиме вирішенню питання
забезпечення молоді житлом, а відповідно матиме позитивний
вплив на вирішення демографічної проблеми, яка є дуже
гострою в Україні.
Програма передбачає фінансування механізму пільгового
кредитування молоді на придбання житла, а також погашення
зобов’язань за раніше укладеними договорами часткової
компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків.
Серед джерел фінансування програми: кошти спеціального
фонду державного бюджету, кошти місцевих бюджетів, а також
залучені ресурси. На даний час діє 70 місцевих програм
забезпечення молоді житлом. Реалізація Державної програми
передбачає співфінансування за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів.
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Постанова «Про внесення зміни до пункту 1 від 13.12.2017 № 1009
постанови Кабінету Міністрів України від 17
серпня 1998 року № 1303»
Набрання чинності:
01.01.2018
Оприлюднено:
Урядовий кур’єр
від 23.12.2017 № 243

Уряд вніс зміни до безоплатного та пільгового відпуску
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного
лікування окремих груп населення та за певними категоріями
захворювань.
Таке рішення дозволить врегулювати зазначені питання, для
пацієнтів які отримують безоплатно та на пільгових умовах
лікарські засоби.
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Розпорядження «Деякі питання розподілу у від 06.12.2017 № 861-р
2017 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо Набрання чинності:
соціально-економічного
розвитку окремих 06.12.2017
територій»
Оприлюднено:
Урядовий кур’єр

Відповідно до статті 28 Закону України «Про Державний
бюджет України на 2017 рік» Уряд затвердив:
розподіл у 2017 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій (загальний фонд)
між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) згідно з
додатком 1;
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від 06.12.2017 № 245

розподіл у 2017 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій (загальний фонд)
між місцевими бюджетами згідно з додатком 2.
Переліки об’єктів та заходів, які фінансуються у 2017 році за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій (загальний фонд) згідно з додатком 2,
формуються та затверджуються відповідними місцевими
держадміністраціями, виконавчими органами відповідних рад.

від 06.12.2017 № 982

Оприлюднено:
Урядовий кур’єр
від 20.12.2017 № 240

Урядом здійснено коригування розподілу субвенції з
держбюджету на погашення різниці в тарифах на комунальні
послуги між обласними бюджетами та міським бюджетом міста
Києва.
Прийняття такого рішення зумовлено зменшенням обсягу
зазначеної субвенції відповідно до Закону України від 9
листопада 2017 року № 2191-VIII «Про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Постанова «Деякі питання надання субвенції з від 06.12.2017 № 983
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів, спрямованих на розвиток Набрання чинності:
системи охорони здоров’я у сільській 20.12.2017
місцевості»
Оприлюднено:

Урядом прийнято рішення про деякі питання надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості.
Таким чином, дане рішення сприятиме забезпеченню
ефективного використання коштів зазначеної субвенції.

Постанова «Про внесення змін у додаток 1 до
Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення різниці між фактичною вартістю
теплової енергії, послуг з централізованого
опалення,
постачання
гарячої
води,
централізованого
водопостачання
та
водовідведення, постачання холодної води та
водовідведення
(з
використанням
внутрішньобудинкових
систем),
що
вироблялися, транспортувалися та постачалися
населенню та/або іншим підприємствам
теплопостачання, централізованого питного
водопостачання та водовідведення, які надають
населенню такі послуги, та тарифами, що
затверджувалися
та/або
погоджувалися
органами державної влади чи місцевого
самоврядування»

Набрання чинності:
20.12.2017
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Урядовий кур’єр
від 20.12.2017 № 240
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Розпорядження «Про схвалення Концепції
реформування системи професійного навчання
державних
службовців,
голів
місцевих
державних
адміністрацій,
їх
перших
заступників та заступників, посадових осіб
місцевого
самоврядування
та
депутатів
місцевих рад»

від 01.12.2017 № 974-р
Набрання чинності:
01.12.2017
Оприлюднено:
Урядовий кур’єр
від 01.12.2017 № 247

Постанова «Про внесення змін до Порядку від 06.12.2017 № 1004
підтвердження факту народження дитини поза
закладом охорони здоров’я»
Набрання чинності:
30.12.2017
Оприлюднено:
Урядовий кур’єр
від 30.12.2017 № 247

10 Постанова «Про внесення змін до пункту 7 від 06.12.2017 № 934
додатка до постанови Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 2013 року № 533»
Набрання чинності:
13.12.2017
Оприлюднено:
Урядовий кур’єр
від 13.12.2017 № 235

Урядом прийнято рішення, пов’язане з подальшим
реформуванням системи професійного навчання державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад.
Розпорядження сприятиме створенню сучасної цілісної,
мобільної та гнучкої системи професійного навчання
зазначених категорій осіб з розвиненою інфраструктурою,
ефективним управлінням і належним ресурсним потенціалом.
Також, це сприятиме реалізації основних повноважень
Кабінету Міністрів України у сфері вдосконалення державного
управління, зокрема здійсненню заходів щодо кадрового
забезпечення органів виконавчої влади з метою підвищення
ефективності їх діяльності, а також одного з основних
положень Плану дій Уряду на 2017 рік.
Урядом внесено зміни до Порядку підтвердження факту
народження дитини поза закладом охорони здоров’я.
Таке рішення дозволить забезпечити комплексний та
всебічний підхід щодо дотримання прав дітей, народжених на
території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, шляхом запровадження позасудового
порядку реєстрації факту народження дитини на вказаній
території.
Урядом приведено у відповідність до Закону України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) за провадженням
господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією)
товарів, щодо яких встановлено державне регулювання цін.
Відтепер планово суб’єктів господарювання, віднесених до
високого ступеня ризику, перевірятимуть не частіше одного
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разу на два роки замість одного разу на рік, а суб’єктів
господарювання, віднесених до середнього ступеня ризику – не
частіше одного разу на три роки, замість одного разу на два
роки.
11 Розпорядження «Про друковані засоби масової
інформації загальнодержавної та місцевої сфери
розповсюдження, в яких у 2018 році
розміщуються оголошення про виклик до суду
відповідача, третіх осіб, свідків, місце
фактичного проживання (перебування) яких
невідоме, повістки про виклик підозрюваного,
обвинуваченого та інформація про процесуальні
документи»

від 20.12.2017 № 957-р
Набрання чинності:
20.12.2017
Оприлюднено:
Урядовий кур’єр
від 20.12.2017 № 244

12 Постанова «Про внесення змін у додаток 2 до від 13.12.2017 № 962
постанови Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2002 року № 1298»
Набрання чинності:
19.12.2017
Оприлюднено:
Урядовий кур’єр
від 19.12.2017 № 239

13 Розпорядження «Про затвердження плану дій на від 06.12.2017 № 871-р
2017-2019
роки
поетапного
створення
додаткових місць у закладах освіти для дітей Набрання чинності:
дошкільного віку»
06.12.2017
Оприлюднено:
Урядовий кур’єр

Розпорядженням затверджено перелік друкованих засобів
масової інформації місцевої сфери розповсюдження, в яких у
2018 році розміщуються оголошення про виклик до суду
відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання
(перебування) яких невідоме, зокрема, у Харківській області –
газета «Слобідський край».

Урядом узгоджено нормативно-правові акти Кабінету
Міністрів України.
Прийняття такого рішення зумовлене утворенням Державної
служби України з безпеки на транспорті шляхом злиття
Державної інспекції з безпеки на морському та річковому
транспорті та Державної інспекції з безпеки на наземному
транспорті.
Постанову «Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери» приведено у відповідність до постанови
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади» в частині унормування термінів, зокрема, заміни назв
старих служб на новостворену службу.
Уряд постановив затвердити:
план дій на 2017-2019 роки поетапного створення
додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку;
очікувані кількісні показники створення додаткових місць у
закладах освіти в 2017-2019 роках для дітей дошкільного віку.
Крім того, Уряд доручив міністерствам, обласним та
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від 06.12.2017 № 237

Київській міській державним адміністраціям:
забезпечити під час формування переліків інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку та заходів щодо
соціально-економічного розвитку територій включення до них
у першочерговому порядку видатків на виконання плану дій,
затвердженого цим розпорядженням;
забезпечити виконання плану дій, затвердженого цим
розпорядженням, за рахунок та в межах видатків державного та
місцевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених
законодавством джерел фінансування;
подавати щороку до 1 лютого Міністерству освіти і науки
інформацію про стан виконання плану дій, затвердженого цим
розпорядженням, для її узагальнення та подання до 1 березня
Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного
розвитку і торгівлі.

14 Постанова «Про внесення змін до постанов від 01.12.2017 № 931
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016
року № 304 та від 18 січня 2017 року № 15»
Набрання чинності:
13.12.2017

Урядом упорядковано умови оплати праці окремих категорій
працівників місцевих державних адміністрацій.
Відповідні зміни внесено до постанов Кабінету Міністрів
України від 20 квітня 2016 року № 304 та від 18 січня 2017 року
№ 15.

Оприлюднено:
Урядовий кур’єр
від 13.12.2017 № 235
15 Постанова «Про внесення змін до переліку від 01.12.2017 № 910
посад державної служби, що прирівнюються до
відповідних груп оплати праці»
Набрання чинності:
07.12.2017
Оприлюднено:
Урядовий кур’єр
від 07.12 2017№ 231

Урядом врегулювано питання оплати праці окремих
категорій працівників Секретаріату Конституційного Суду
України.
Зокрема, внесено зміни до постанови щодо питань оплати
праці працівників державних органів, відповідно до яких
перелік посад державної служби, що прирівнюються до
відповідних груп оплати праці, доповнено такими посадами, як
головні та старші судові розпорядники.
Дане рішення прийняте на виконання Закону України «Про
Конституційний Суд України».
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