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постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці 

проживання : постанова Кабінету Міністрів України від  18 грудня  2013 року №947 

//Уряд. кур’єр.-2014.-10 січня.-С.14 

301       Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань 

антикорупційної політики : постанова Кабінету Міністрів України від  4 грудня  2013 

року №949 //Уряд. кур’єр.-2014.-10 січня.-С.14 

302      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого : 

постанова Кабінету Міністрів України від  25 грудня  2013 року №957 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-10 січня.-С.14 

303       Деякі питання національної акціонерної компанії «Украгролізинг» : постанова 

Кабінету Міністрів України від  25 грудня  2013 року №953 //Уряд. кур’єр.-2014.-10 

січня.-С.15 

304       Про затвердженн переліку видів та категорії транспаортних засобів, з року 

випуску яких минуло 30 або більше років, що не призначені для комерційного 

перевезення пасажирів або вантажів, мають оригінальний двигун, кузов і (за явності) 

раму, збережені та відреставровані до оригінального стану та які належать до до 

кредиторів колекціонування або антикваріату : постанова Кабінету Міністрів України 

від  18 грудня  2013 року №935 //Уряд. кур’єр.-2014.-9 січня.-С.12 

305       Деякі питання створення умов для залучення приватних інвестицій у рамках 

підготовки до проведення  у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських  

ігор в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від  11 грудня  2013 року 

№938 //Уряд. кур’єр.-2014.-9 січня.-С.4 

306      Про внесення зміни у додаток до Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для  державної фінансової підтримки шляхом надання 

безвідсоткової довгострокової  позики Державній акціонерній холдинговій компанії 

«Топаз» : постанова Кабінету Міністрів України від  30 грудня  2013 року №966 

//Уряд. кур’єр.-2014.-9 січня.-С.4 

307      Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України : постанова 

Кабінету Міністрів України від  18 грудня  2013 року №933 //Уряд. кур’єр.-2014.-9 

січня.-С.12 

308       Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів щодо запобігання катастрофі 

техногенного характеру на державному підприємстві «Горлівський хімічний завод»  : 

постанова Кабінету Міністрів України від  18 грудня  2013 року №937 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-9 січня.-С.12 

309       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 

1996р.№854 : постанова Кабінету Міністрів України від  11 грудня  2013 року №924 

//Уряд. кур’єр.-2014.-4 січня.-С.22 

310       Про внесення змін до пункту 21 статуту публічного акціонерного товариства 

«Державний ощадний банк» : постанова Кабінету Міністрів України від  18 грудня  

2013 року №936 //Уряд. кур’єр.-2014.-4 січня.-С.4 

311       Про внесення змін  у додаток до Порядку проведення військової підготовки 

студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу : 



постанова Кабінету Міністрів України від  18 грудня  2013 року №932 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-4 січня.-С.4 

312       Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 

1 вересня 2014 року до 1 вересня 2015 року : постанова Кабінету Міністрів України 

від  11 грудня  2013 року №912 //Уряд. кур’єр.-2014.-4 січня.-С.4 

313       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 

2013р.№732 : постанова Кабінету Міністрів України від  25 грудня  2013 року №952 

//Уряд. кур’єр.-2014.-3 січня.-С.4 
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314      Про призначення Марголича Р.І. Головою Державного агенства екологічних 

інвестицій України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 25 березня 2014 

року №268 //Уряд. кур’єр.-2014.-29 берез.-С.23 

315      Про призначення В’ятровича В.М. директором Українського інституту 

національної пам’яті : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 25 березня 

2014 року №264 //Уряд. кур’єр.-2014.-28 берез.-С.13 

316      Про призначення Звєрєва В.П. Головою Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України 

від 25 березня 2014 року №264 //Уряд. кур’єр.-2014.-28 берез.-С.13 

317      Про  звільнення Тимченка С.М. з посади Голови Державного агентсва 

земельних ресурсів України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 23 

березня 2014 року №265 //Уряд. кур’єр.-2014.-28 берез.-С.14 

318      Про призначення Білоуса А.Л. заступником Міністра Регіонального розвитку, 

будівництва та  житлово- комунального господарства України : розпорядження  

Кабінету Мінісрів України від 25 березня 2014 року №258 //Уряд. кур’єр.-2014.-27 

берез.-С.13 

319       Про призначення Дикуна А.є. заступником Міністра аграрної політики та 

продовольства України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 25 березня 

2014 року №259 //Уряд. кур’єр.-2014.-27 берез.-С.13 

320       Про призначення Лікарчука І.Л. Директором Українського центру 

оцінювання якості освіти : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 25 березня 

2014 року №260 //Уряд. кур’єр.-2014.-27 берез.-С.13 

321      Про призначення Коболєва А.В. головою правління Національної акціонерної 

компанії «Нафтогаз України» : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 25 

березня 2014 року №262 //Уряд. кур’єр.-2014.-27 берез.-С.13 

322       Про призначення Аласанії З.Г. Генеральним Директором Національної 

телекомпанії України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 25 березня 

2014 року №263 //Уряд. кур’єр.-2014.-27 берез.-С.13 

323      Про виділення коштів для проведення навчальних зборів з 

військовозобов’язаними : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 23 березня 

2014 року №243 //Уряд. кур’єр.-2014.-27 берез.-С.13 

324      Про виділення коштів з резервного  фонду державного бюджету : 

розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 23 березня 2014 року №244 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-27 берез.-С.13 



325     Про призначення  Мельника А.Я. заступником Міністра Кабінету Міністрів 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 25 березня 2014 року №244 

//Уряд. кур’єр.-2014.-27 берез.-С.13 

326      Про призначення  Поєдинка М.С. Головою Державної інспекції сільського 

господарства : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 25 березня 2014 року 

№247 //Уряд. кур’єр.-2014.-27 берез.-С.13 

326      Про призначення  Чернякова В.В. Головою Державного агенства лісових 

ресурсів України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 25 березня 2014 

року №251 //Уряд. кур’єр.-2014.-27 берез.-С.13 

327      Про призначення Підгрушної О.М. заступником Міністра молоді та спорту 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 25 березня 2014 року №252 

//Уряд. кур’єр.-2014.-27 берез.-С.13 

328       Про призначення Уманець Н.Д. заступником Міністра молоді та спорту 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 25 березня 2014 року №253 

//Уряд. кур’єр.-2014.-27 берез.-С.13 

329       Про призначення  Негоди В.А. першим заступником Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-  комунального господарства України : 

розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 25 березня 2014 року №256 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-27 берез.-С.13 

330       Про призначення Семчука Г.М. заступником Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України – керівником 

апарату : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 25 березня 2014 року №257 

//Уряд. кур’єр.-2014.-27 берез.-С.13 

331      Про призначення  Вишняка А.В. першим заступником Міністра молоді та 

спорту України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 25 березня 2014 

року №250 //Уряд. кур’єр.-2014.-27 берез.-С.13 

332       Про призначення Настасенка О.Г. заступником Міністра екології та 

природних ресурсів України – керівником апарату: розпорядження  Кабінету 

Мінісрів України від 25 березня 2014 року №248 //Уряд. кур’єр.-2014.-27 берез.-С.13 

333       Про призначення Буди Б.Е. першим заступником Міністра оборони України : 

розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 19 березня 2014 року №202 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-25 берез.-С.13 

334       Про призначення Полякова Л.І. заступником  Міністра оборони України : 

розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 19 березня 2014 року №203 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-25 берез.-С.13 

335       Про призначення Дудника Ю.П.Головою Державної інспекції навчальних 

закладів України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 19 березня 2014 

року №205 //Уряд. кур’єр.-2014.-25 берез.-С.13 

336       Про призначення Бондаря К.Л. першим заступником  Голови Державного 

агенства з інвестицій та управління національними проектами України : 

розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 19 березня 2014 року №209 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-25 берез.-С.13 

337      Про призначення Совсун І.Р. першим  заступником Міністра освіти і науки 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 19 березня 2014 року №210 

//Уряд. кур’єр.-2014.-25 берез.-С.13 



338      Про призначення Полянського П.Б. заступником Міністра освіти і науки 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 19 березня 2014 року №211 

//Уряд. кур’єр.-2014.-25 берез.-С.13 

339      Про призначення Рябошапки Р.Г. заступником  Міністра юстиції України : 

розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 19 березня 2014 року №213 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-25 берез.-С.13 

340     Про призначення Севастьянової Н.І. Урядовим уповноваженим у справах 

Європейського суду з прав людини : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 

19 березня 2014 року №214 //Уряд. кур’єр.-2014.-25 берез.-С.13 

341     Про призначення Федорович Н.В. заступником Міністра соціальної політики 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 19 березня 2014 року №212 

//Уряд. кур’єр.-2014.-25 берез.-С.13 

342     Про призначення Качура Р.П. заступником Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України- керівником апарату : розпорядження  Кабінету Мінісрів України 

від 19 березня 2014 року №217 //Уряд. кур’єр.-2014.-25 берез.-С.13 

343     Про призначення Бондаренка А.Е. заступником  Міністра інфраструктури 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 19 березня 2014 року №219 

//Уряд. кур’єр.-2014.-25 берез.-С.13 

344     Про призначення Островської –Лютої О.Б. першим заступником Міністра 

культури України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 19 березня 2014 

року №220 //Уряд. кур’єр.-2014.-25 берез.-С.13 

345     Про призначення Журавчака О.П. заступником Міністра культури України : 

розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 19 березня 2014 року №221 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-25 берез.-С.13 

346     Про відставку Дроника В.С. : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 19 

березня 2014 року №223 //Уряд. кур’єр.-2014.-25 берез.-С.13 

347     Про відставку Овчарука О.Ю. : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 

19 березня 2014 року №224 //Уряд. кур’єр.-2014.-25 берез.-С.13 

348      Про призначення Гоцула І.Є. заступником Міністра  молоді та спорту України 

– керівником апарату : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 19 березня 

2014 року №238 //Уряд. кур’єр.-2014.-25 берез.-С.14 

349      Про призначення Ксенжука О.С. Головою Державної  пробірної служби 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 23 березня 2014 року №237 

//Уряд. кур’єр.-2014.-25 берез.-С.14 

350      Про призначення Улиди В.Ю. заступником Міністра енергетики та вугільної 

промисловості України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 23 березня 

2014 року №235 //Уряд. кур’єр.-2014.-25 берез.-С.14 

351      Про призначення Харченка О.О. генеральним директором Українського 

національного інформаційного  агенства «Укрінформ» : розпорядження  Кабінету 

Мінісрів України від 23 березня 2014 року №231 //Уряд. кур’єр.-2014.-25 берез.-С.14 

352      Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від  15 

січня 2014р. №26 : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 19 березня 2014 

року №201 //Уряд. кур’єр.-2014.-21 берез.-С.4 



353     Про виділення коштів для проведення навчальних зборів : розпорядження  

Кабінету Мінісрів України від 12 березня 2014 року №200 //Уряд. кур’єр.-2014.-21 

берез.-С.21 

354     Про призначення Білоуса І. О. першим заступником Міністра доходів і зборів 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 березня 2014 року №159 

//Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.13 

355      Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх 

використання : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 1 березня 2014 року 

№156 //Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.13 

356      Про призначення Григора А.Ф. заступником Голови Державної архітектурно- 

бідівельної  інспекції України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 

березня 2014 року №183 //Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.13 

357     Про призначення Мартинюка М.П. першим заступником Голови  Державної 

архітектурно- будівельної інспекції України : розпорядження  Кабінету Мінісрів 

України від 12 березня 2014 року №182 //Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.13 

358     Про призначення Гнатюка Ю. Л. директором державного підприємства 

"Енергоринок" : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 березня 2014 року 

№154 //Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.13 

359      Про призначення Черненка В. М. Головою Державної інспекції України з 

безпеки на наземному транспорті : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 

березня 2014 року №188 //Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.12 

360      Про призначення Онищенко Г. В. заступником Міністра юстиції України - 

керівником апарату : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 березня 2014 

року №197 //Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.12 

361      Про призначення Мущиніна В. В. першим заступником Міністра соціальної 

політики України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 березня 2014 

року №194 //Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.12 

362      Про призначення Маліна О.Л. Головою Державного агенства автомобільних 

доріг України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 березня 2014 року 

№186 //Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.12 

363       Про призначення Паракуди О.В. першим заступником Міністра Кабінету 

Міністрів України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 березня 2014 

року №198 //Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.12 

364      Про призначення Іванкевича В. В. заступником Міністра соціальної політики 

України - керівником апарату : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 

березня 2014 року №195 //Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.12 

365      Про призначення Старенького С. Є. Головою Державної пенітенціарної 

служби України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 березня 2014 

року №174//Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.12 

366      Про призначення Бондарчука І.В. заступником Міністра  юстиції україни : 

розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 березня 2014 року №196 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-18 берез.-С.12 

367       Про призначення Науменка В. П. заступником Міністра доходів і зборів 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 березня 2014 року 

№160//Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.13 



368      Про призначення Євтушенка С. А. Головою Державного агентства з 

інвестицій та управління національними проектами України : розпорядження  

Кабінету Мінісрів України від 12 березня 2014 року №165//Уряд. кур’єр.-2014.-18 

берез.-С.13 

369      Про призначення Хоменка В.П.заступником міністра доходів і зборів України 

: розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 березня 2014 року №161//Уряд. 

кур’єр.-2014.-18 берез.-С.13 

370      Про призначення Ошовського В. І. першим заступником Голови Державної 

пенітенціарної служби України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 

березня 2014 року №174//Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.13 

371      Про призначення Полякова М. А. членом Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : розпорядження  Кабінету 

Мінісрів України від 12 березня 2014 року №178//Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.13 

372      Про призначення Радутного С. І. Головою Державної міграційної служби 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 16 березня 2014 року 

№150//Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.14 

373      Про призначення Артеменка І.О. заступноком Голови Державної 

пенітенціарної слубжи  України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 

березня 2014 року №176//Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.13 

374      Про призначення Антонюка Д.Ю. Головою Державної авіаційної служби  

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 12 березня 2014 року 

№176//Уряд. кур’єр.-2014.-18 берез.-С.13 

375      Про призначення Кислиці С.О. заступником Міністра закордонних справ 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 9 березня 2014 року 

№148//Уряд. кур’єр.-2014.-12 берез.-С.6 

376     Про призначення Галібаренко Н.М.першим заступником  Міністра  

закордонних справ України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 9 

березня 2014 року №147//Уряд. кур’єр.-2014.-12 берез.-С.6 

375    Про додаткові заходи щодо посилення контролю за переміщенням осіб  на 

території України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 9 березня 2014 

року №149//Уряд. кур’єр.-2014.-12 берез.-С.4 

376    Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 

травня 2013 р. № 291 : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 9 березня 2014 

року №146//Уряд. кур’єр.-2014.-12 берез.-С.4 

377    Про виділення коштів державного бюджету для виплати додаткового 

грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил, внутрішніх військ 

Міністерства внутрішніх справ та Адміністрації Державної прикордонної служби, які 

проходять службу на території Автономної Республіки Крим : розпорядження  

Кабінету Мінісрів України від 9 березня 2014 року №145//Уряд. кур’єр.-2014.-12 

берез.-С.4 

378        Про призначення Войцехівської С.М. керівником Апарату Прем’єр- міністра 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 1 березня 2014 року 

№91//Уряд. кур’єр.-2014.-12 берез.-С.4 



379       Про призначення Чорновол Т. М. Урядовим уповноваженим з питань 

антикорупційної політики : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 

2014 року №120//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.4 

380      Про чергування 8-10 березня 2014 року : розпорядження  Кабінету Мінісрів 

України від 5 березня 2014 року №125//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.4 

381       Про призначення Ярового С. А. заступником Міністра внутрішніх справ 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 1 березня 2014 року 

№115//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

382       Про призначення Євдокимова В. М. першим заступником Міністра 

внутрішніх справ України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 

2014 року №117//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

383       Про призначення Величкова М.Р. заступником Міністра внутрішніх справ 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 1 березня 2014 року 

№114//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

384       Про призначення Чеботаря С. І. заступником Міністра внутрішніх справ 

України - керівником апарату : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 

березня 2014 року №118//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

385      Про призначення Недашковського Ю. О. президентом Державного 

підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" : 

розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 року №124//Уряд. 

кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

386       Про призначення Сторожука Д. А. Головою Державної виконавчої служби 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 року 

№129//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

387      Про призначення Алексєєва І. С. Головою Державної реєстраційної служби 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 року 

№127//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

388      Про призначення Салютіна Р. В. першим заступником Міністра охорони 

здоров'я України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 

року №139//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

389      Про призначення Мехеда П. М. заступником Міністра оборони України : 

розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 року №136//Уряд. 

кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

390      Про призначення Лісовенка В. В. заступником Міністра фінансів України : 

розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 року №143//Уряд. 

кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

391      Про призначення Лубківського Д. Р. заступником Міністра закордонних справ 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 року 

№142//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

392     Про призначення Матвійчука В. М. заступником Міністра фінансів України - 

керівником апарату : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 

року №144//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

 

393       Про відставку Андрєєва П. П. : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 

5 березня 2014 року №121//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 



394       Про відставку Лекаря С. І. : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 

березня 2014 року №116//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

395       Про звільнення Богдана А. Й. з посади Урядового уповноваженого з питань 

антикорупційної політики : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 

2014 року №119//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

396       Про звільнення Іващенка Ю. І. з посади заступника Міністра юстиції України 

- керівника апарату : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 

року №132//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

397       Про звільнення Ворони Д. М. з посади Голови Державної реєстраційної 

служби України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 року 

№126//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

398       Про звільнення Константінова М. І. від виконання обов'язків президента 

Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом": розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 року 

№123//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

399       Про звільнення Дудінова В. О. з посади Голови Державної виконавчої служби 

України  : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 року 

№128//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

400       Про звільнення Райка М. С. з посади заступника Міністра юстиції України : 

розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 року №131//Уряд. 

кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

401       Про звільнення Лісіцкова О. В. з посади Голови Державної пенітенціарної 

служби України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 року 

№130//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

402      Про звільнення Бабенка А. Ф. з посади заступника Міністра оборони України : 

розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 року №134//Уряд. 

кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

403      Про звільнення Можаровського В. М. з посади заступника Міністра оборони 

України - керівника апарату : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 

березня 2014 року №135//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

404      Про звільнення Олійника О. М. з посади першого заступника Міністра 

оборони України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 

року №133//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

405      Про звільнення Качура О. Ю. з посади першого заступника Міністра охорони 

здоров'я України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 

року №138//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

406      Про звільнення Демченка Р. М. з посади першого заступника Міністра 

закордонних справ України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 

березня 2014 року №140//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

407      Про звільнення Майка В. А. з посади заступника Міністра закордонних справ 

України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 року 

№141//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 

408      Про звільнення Жебровського Б. М. з посади заступника Міністра освіти і 

науки України : розпорядження  Кабінету Мінісрів України від 5 березня 2014 року 

№137//Уряд. кур’єр.-2014.-7 берез.-С.11 



409       Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Імплементаційної 

угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) 

про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання 

військових програм колишнього СРСР в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 12 лютого 2014 року №81 //Уряд. кур’єр.-2014.-25 лютого.-С.14 

410       Про реорганізацію Ізмаїльського державного гуманітарного університету : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2014 року №82 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-25 лютого.-С.14 

411       Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Протоколу про 

внесення змін до Угоди про основні напрями співробітництва держав - учасниць 

Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів від 25 січня 

2000 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2014 року №84 

//Уряд. кур’єр.-2014.-25 лютого.-С.14 

412      Про затвердження фінансового плану державного підприємства 

"Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" на 2014 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2014 року №62 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-20 лютого.-С.14 

413      Про підписання Домовленості щодо реалізації Угоди між Україною та 

Федеративною Республікою Німеччина про соціальне забезпечення : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2014 року №71 //Уряд. кур’єр.-2014.-20 

лютого.-С.14 

415      Про затвердження основних напрямів контрольно-ревізійної роботи 

Державної фінансової інспекції та її територіальних органів на 2014 рік  : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2014 року №63 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-20 лютого.-С.14 

416     Про погодження передачі нерухомого майна в державну власність з 

віднесенням його до сфери управління Державної казначейської служби : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2014 року №69 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-19 лютого.-С.4 

417      Про погодження укладення договору про спільну діяльність : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2014 року №61 //Уряд. кур’єр.-2014.-19 

лютого.-С.4 

418      Про внесення зміни в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11 квітня 2011 р. № 310 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 

лютого 2014 року №64 //Уряд. кур’єр.-2014.-19 лютого.-Орієнтир.-№6.-С.14 

419       Про затвердження переліку підприємств оборонно-промислового комплексу, 

на здійснення закупівель товарів, робіт і послуг якими не поширюється дія Закону 

України "Про здійснення державних закупівель", та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2014 року №70 //Уряд. кур’єр.-2014.-19 

лютого.-Орієнтир.-№6.-С.14 

420       Про вилучення та передачу в оренду земельної ділянки із зміною її цільового 

призначення : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року 

№58 //Уряд. кур’єр.-2014.-19 лютого.-С.22 



421        Про присвоєння рангів державним службовцям : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12 лютого 2014 року №60 //Уряд. кур’єр.-2014.-19 лютого.-

С.22 

Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про співпрацю у сфері оборони : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від  29 січня 2014 року №55 //Уряд. 

кур’єр.-2014.-18 лютого.-С.4 

422        Про делегацію Уряду України для участі у переговорах з делегацією Уряду 

Держави Катар щодо узгодження проекту Угоди між Урядом України та Урядом 

Держави Катар про утворення Спільної комісії з економічної, торговельної і 

технічної співпраці між Урядом України та Урядом Держави Катар : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від  29 січня 2014 року №57 //Уряд. кур’єр.-2014.-15 

лютого.-С.21 

423       Про затвердження персонального складу українських частин координаційних 

комітетів "Україна - Євроатом з питань термоядерного синтезу" та "Україна - 

Євроатом з питань ядерної безпеки" : розпорядження Кабінету Міністрів України від  

29 січня 2014 року №57//Уряд. кур’єр.-2014.-14 лютого.-С.4 

424       Про ліквідацію державного вищого навчального закладу "Київський 

університет управління та підприємництва" : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від  29 січня 2014 року №51//Уряд. кур’єр.-2014.-13 лютого.-С.14 

425       Про погодження передачі будівлі у м. Тернополі в державну власність із 

закріпленням її за Генеральною прокуратурою України : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від  29 січня 2014 року №53//Уряд. кур’єр.-2014.-13 лютого.-С.14 

426       Про погодження передачі нерухомого майна у м. Білій Церкві в державну 

власність з віднесенням його у відання Національної академії наук : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від  29 січня 2014 року №54//Уряд. кур’єр.-2014.-13 

лютого.-С.14 

427       Про затвердження робочого проекту "Модернізація і ремонт магістрального 

газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород" на дільниці км 3729-3749,017": 

розпорядження Кабінету Міністрів України від  29 січня 2014 року №56//Уряд. 

кур’єр.-2014.-13 лютого.-С.14 

428       Про підписання Угоди між Урядом України та Європейською економічною 

комісією ООН про організацію та проведення 1-5 червня 2014 р. шостої наради 

Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному 

контексті, другої сесії Сторін Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до 

Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному 

контексті та підготовчих нарад : розпорядження Кабінету Міністрів України від  10 

лютого 2014 року №49//Уряд. кур’єр.-2014.-12 лютого.-С.21 

429      Про затвердження плану заходів з підготовки та проведення 1-5 червня 2014 р. 

шостої наради Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у 

транскордонному контексті : розпорядження Кабінету Міністрів України від  10 

лютого 2014 року №50//Уряд. кур’єр.-2014.-12 лютого.-С.21 

430       Про призначення Лисова І. В. головою правління Державної іпотечної 

установи : розпорядження Кабінету Міністрів України від  3 лютого 2014 року 

№46//Уряд. кур’єр.-2014.-12 лютого.-С.22 



431        Про присвоєння Чубенко І. Л. четвертого рангу державного службовця : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від  29 січня  2014 року №46//Уряд. 

кур’єр.-2014.-12 лютого.-С.22 

432        Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства 

"Санаторно-оздоровчий комплекс "Сигнал" у спільну власність територіальних 

громад Рівненської області : розпорядження Кабінету Міністрів України від  29 січня  

2014 року №44//Уряд. кур’єр.-2014.-11 лютого.-С.14 

433       Про внесення змін у додатки до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 3 квітня 2013 р. № 204 : розпорядження Кабінету Міністрів України від  29 січня  

2014 року №45//Уряд. кур’єр.-2014.-11 лютого.-С.14 

434       Про передачу майнового комплексу військового містечка № 78 у м. Львові до 

сфери управління Служби безпеки : розпорядження Кабінету Міністрів України від  

22 січня  2014 року №28//Уряд. кур’єр.-2014.-7 лютого.-С.14 

435       Про погодження передачі нежитлових приміщень у м. Дзержинську в 

державну власність із закріпленням їх за Генеральною прокуратурою України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від  22 січня  2014 року №34//Уряд. 

кур’єр.-2014.-7 лютого.-С.14 

436       Про внесення змін до плану заходів до плану заходів щодо реалізації концесії 

розвитку урядування в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від  25 

грудня  2014 року №1072//Уряд. кур’єр.-2014.-5 лютого.-С.16 

437       Про підписання Листа про наміри між Урядом України та Урядом 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо послуг з 

оформлення віз : розпорядження Кабінету Міністрів України від  22 січня  2014 року 

№32//Уряд. кур’єр.-2014.-4 лютого.-С.4 

438      Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Чорногорії про повітряне сполучення : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від  22 січня  2014 року №36//Уряд. кур’єр.-2014.-4 

лютого.-С.4 

439      Про схвалення Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від  22 січня  2014 року №37//Уряд. кур’єр.-2014.-4 лютого.-С.13 

440      Про передачу об’єкта незавершеного будівництва у власність територіальної 

громади смт.Славське : розпорядження Кабінету Міністрів України від  15 січня  

2014 року №40//Уряд. кур’єр.-2014.-4 лютого.-С.4 

441     Про виділення коштів для надання допомоги сім’ям  осіб, які загинули 

внаслідок пожежі, що сталася в приміщеннях товариства з обмеженою 

відповідальністю «Харківська ювелірна фабрика» : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від  15 січня  2014 року №39//Уряд. кур’єр.-2014.-4 лютого.-С.4 

 442     Про присвоєння рангів державним службовцям : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від  29 січня  2014 року №48//Уряд. кур’єр.-2014.-12 лютого.-С.22 

443       Про передачу частини будівлі у м. Києві до сфери управління Державної 

пенітенціарної служби : розпорядження Кабінету Міністрів України від  22 січня  

2014 року №31//Уряд. кур’єр.-2014.-1 лютого.-С.21 

445       Про схвалення проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Індонезія про звільнення від оформлення віз громадян, які користуються 



дипломатичними та службовими паспортами : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від  22 січня  2014 року №33//Уряд. кур’єр.-2014.-1 лютого.-С.21 

446      Про передачу частини будівлі у м. Вінниці в оперативне управління 

Державної судової адміністрації : розпорядження Кабінету Міністрів України від  22 

січня  2014 року №35//Уряд. кур’єр.-2014.-1 лютого.-С.21 

447      Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 28 листопада 2012 р. № 949 : розпорядження Кабінету Міністрів України від  22 

січня  2014 року №30//Уряд. кур’єр.-2014.-1 лютого.-С.22 

448      Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Чорногорії про співробітництво в галузі захисту від 

природних та інших катастроф : розпорядження Кабінету Міністрів України від  22 

січня  2014 року №38//Уряд. кур’єр.-2014.-31 січня.-С.4 

449       Про затвердження фінансового плану державного підприємства редакції 

газети "Урядовий кур'єр" на 2014 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від  

22 січня  2014 року №29//Уряд. кур’єр.-2014.-31 січня.-С.4 

450       Про підписання Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Білорусь про внесення змін до Протоколу до Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну 

кооперацію : розпорядження Кабінету Міністрів України від  15 січня  2014 року 

№24//Уряд. кур’єр.-2014.-30 січня.-С.14 

451       Про поховання Героя України колишнього Віце-прем’єр – міністра України 

Зубця М.В. : розпорядження Кабінету Міністрів України від  9 січня  2014 року 

№27//Уряд. кур’єр.-2014.-30 січня.-С.14 

452       Про забезпечення головування України у Співдружності Незалежних Держав 

у 2014 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від  20 січня  2014 року 

№8//Уряд. кур’єр.-2014.-30 січня.-С.12 

453       Про погодження пропозиції щодо відчуження основних фондів публічного 

акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від  15 січня  2014 року №18//Уряд. 

кур’єр.-2014.-29 січня.-С.4 

454       Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від  24 липня  2013 року №1071//Уряд. 

кур’єр.-2014.-29 січня.-С.4 

455      Про погодження передачі в м. Світловодську в державну власність з 

віднесенням його до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

: розпорядження Кабінету Міністрів України від  9 січня  2014 року №16//Уряд. 

кур’єр.-2014.-29 січня.-С.4 

456      Про затвердження Національної частини комплексу заходів на 2013-2014 роки 

щодо реалізації Міждержавної програми інноваційного співробітництва держав - 

учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від  18 грудня  2013 року №1041//Уряд. кур’єр.-2014.-29 

січня.-Орієнтир.-№3.-С.14 

457     Про затвердження проекту на титулу будови «Реконструкція, будівництво 

аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт 



Одеса»  : розпорядження  Кабінету  Міністрів України від  28 серпня  2013 року 

№1031//Уряд. кур’єр.-2014.-29 січня.-Орієнтир.-№3.-С.15 

458     Про внесення змін до Концепції розвитку Державної інформаційної системи 

реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування : розпорядження  Кабінету  

Міністрів України від  25 грудня  2013 року №1046//Уряд. кур’єр.-2014.-29 січня.-

Орієнтир.-№3.-С.16 

459      Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави 

Кувейт про співробітництво у сфері науки і технологій : розпорядження  Кабінету  

Міністрів України від  11 грудня  2013 року №1067//Уряд. кур’єр.-2014.-29 січня.-

Орієнтир.-№3.-С.16 

460     Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку 

легкового автомобілебудування на період до 2020 року : розпорядження  Кабінету  

Міністрів України від  15 січня  2014 року №25//Уряд. кур’єр.-2014.-29 січня.-

Орієнтир.-№3.-С.14 

461     Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи 

централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій : 

розпорядження  Кабінету  Міністрів України від  15 січня  2014 року №23//Уряд. 

кур’єр.-2014.-29 січня.-Орієнтир.-№3.-С.22 

462      Про доручення на здійснення державних зовнішніх запозичень у 2014 роц і : 

розпорядження  Кабінету  Міністрів України від  15 січня  2014 року №26//Уряд. 

кур’єр.-2014.-28 січня.-С.4 

463       Про  внесення до сфери Управління Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості ділянок міждержавних повітряних ліній електропередачі, 

розташованих на території України : розпорядження  Кабінету  Міністрів України від  

15 січня  2014 року №20//Уряд. кур’єр.-2014.-28 січня.-С.13 

464        Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки : розпорядження  Кабінету  Міністрів України від  15 січня  2014 

року №22//Уряд. кур’єр.-2014.-28 січня.-С.4 

465        Про погодження зміни цільового призначення земельних ділянок : 

розпорядження  Кабінету  Міністрів України від  9 січня  2014 року №13//Уряд. 

кур’єр.-2014.-25 січня.-С.21 

466       Про передачу до сфери управління Державного агентства рибного 

господарства  конфіскованого за рішенням суду автомобіля: розпорядження  

Кабінету  Міністрів України від  9 січня  2014 року №12//Уряд. кур’єр.-2014.-25 

січня.-С.23 

467       Деякі питання зберігання вантажів (товарів) , визнаних гуманітарною 

допомогою, на складах ороганів доходів і зборів : розпорядження  Кабінету  

Міністрів України від  9 січня  2014 року №21//Уряд. кур’єр.-2014.-25 січня.-С.4 

468       Про погодження передачі ділянки проїзної частини автомобільної дороги в 

державну власність : розпорядження  Кабінету  Міністрів України від  9 січня  2014 
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