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                                              Закони України  

1       Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального 

захисту внутрішньо переміщених осіб : закон України  від 5 березня 2015 року №245 

//Уряд. кур’єр.-2015.-28 березня.-С.9 

2       Про внесення змін до Закону України  «Про акціонерні товариства»  : закон 

України  від 19 березня 2015 року №272 //Уряд. кур’єр.-2015.-28 березня.-С.9 

3       Про чисельність Збройних сил України : закон України  від 5 березня 2015 року 

№235 //Уряд. кур’єр.-2015.-27 березня.-С.4 

4       Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про міліцію» щодо виплати 

одноразової грошової допомоги  у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника 

міліції : закон України  від 13 лютого 2015 року №208 //Уряд. кур’єр.-2015.-27 

березня.-С.10 

5      Про внесення зміни до статті 8 Закону України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей»  : закон України  від 5 березня 2015 

року №242 //Уряд. кур’єр.-2015.-27 березня.-С.10 

6      Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про участь України в 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки» : закон України  від 5 березня 

2015 року №242 //Уряд. кур’єр.-2015.-27 березня.-С.10 

7     Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень 

нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речовин прав на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення : закон України  від 5 березня 2015 року 

№247//Уряд. кур’єр.-2015.-27 березня.-С.10 

8     Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України : закон України  від 10 лютого 2015 року №176 //Уряд. кур’єр.-2015.-25 

березня.-С.25 

9       Про забезпечення права на справедливий суд : закон України  від 12 лютого 2015 

року №192 //Уряд. кур’єр.-2015.-25 березня.-С.25 

10     Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» щодо соціального захисту дітей : закон України  

від 2 березня 2015 року №221 //Уряд. кур’єр.-2015.-20 березня.-С.9 

11     Про внесення змін до Кримінального кодексу України  щодо посилення 

відповідальності за окремі військові злочини : закон України  від 12 лютого 2015 року 

№194 //Уряд. кур’єр.-2015.-20 березня.-С.10 

12     Про пробацію : закон України  від 5 лютого 2015 року №160 //Уряд. кур’єр.-

2015.-20 березня.-С.10 

13     Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та 

покладення обов’язків в особливий період :  закон України  від 5  лютого 2015 року 

№158 //Уряд. кур’єр.-2015.-20 березня.-С.10 



14     Про винесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо 

відповідальності пов’язаних із банком осіб :  закон України  від 2 березня 2015 року 

№218 //Уряд. кур’єр.-2015.-20 березня.-С.12 

15      Про внесення зміни до статті 10 Закону України « Про особливий порядок 

місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»  :  

закон України  від 17 березня 2015 року №256 //Уряд. кур’єр.-2015.-20 березня.-С.12 

 

  

 

16     Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо  забезпечення 

діяльності Національного антикорупційного бюро України та  Національного  

агентства з питань запобігання корупції : закон України  від 12 лютого 2015 року 

№198 //Уряд. кур’єр.-2015.-18 березня.-Орієнтир.-№8.-С.9 

17     Про внесення змін до Податкового кодексу України : закон України  від 2 

березня 2015 року №211 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 березня.-С.7 

18       Про внесення змін до Бюджетного кодексу України : закон України  від 2 

березня 2015 року №212 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 березня.-С.8 

19       Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо пенсійного 

забезпечення : закон України  від 2 березня 2015 року №213 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 

березня.-С.8 ; Праця і зарплата.-2014.-18 березня .-№11.-С.22 

20      Про внесення змін до розділу У111» Прикінцеві та перехідні положення « 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне  

соціальне страхування» щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці : закон 

України  від 2 березня 2015 року №219 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 березня.-С.10 ; Праця 

і зарплата.-2014.-18 березня .-№11.-С.30 

21     Про внесення змін до Закону України  « Про Державний бюджет  України на 

2015 рік» : закон України  від 2 березня 2015 року №217 //Уряд. кур’єр.-2015.-13 

березня.-С.11 

22     Про внесення зміни до статті 186(1) Земельного кодексу України щодо 

спрощення процедури погодження проекту землеустрою : закон України  від 11 

лютого 2015 року №180 //Уряд. кур’єр.-2015.-13 березня.-С.12 

23     Про внесення змін до Митного кодексу України щодо посадових осіб органів 

доходів і зборів : закон України  від 2 березня 2015 року №214 //Уряд. кур’єр.-2015.-

13 березня.-С.12 

24      Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо посадових осіб 

контролюючих осіб : закон України  від 2 березня 2015 року №215 //Уряд. кур’єр.-

2015.-13 березня.-С.12 

25      Про внесення змін до Закону України « Про захист суспільної моралі» : закон 

України  від 10 лютого 2015 року №173 //Уряд. кур’єр.-2015.-11 березня.-С.9 

26      Про відкритість  використання публічних коштів : закон України  від 11 лютого 

2015 року №183 //Уряд. кур’єр.-2015.-11 березня.-Орієнтир.-№7.-С.9 

27     Про добровільне об’єднання територіальних громад : закон України  від 5 

лютого 2015 року №157 //Уряд. кур’єр.-2015.-11 березня.- Орієнтир.-№7-С.8 

28     Про засади державної регіональної політики : закон України  від 5 лютого 2015 

року №156 //Уряд. кур’єр.-2015.-11 березня.- Орієнтир.-№7.-С.7 



29    Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: закон України  від 12 

лютого 2015 року №186 //Уряд. кур’єр.-2015.-5 березня.-С.4 

30     Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення  

щодо врегулювання питання відповідальності за вчинення насильства в сім’ї : закон 

України  від 12 лютого 2015 року №187 //Уряд. кур’єр.-2015.-5 березня.-С.9 

31      Про внесення зміни до Податкового кодексу України  щодо підготовлення, 

виготовлення, розповсюдження книжок  та періодичних видань друкованих засобів 

масової інформації вітчизняного виробництва : закон України  від 13 лютого 2015 

року №206 //Уряд. кур’єр.-2015.-4 березня.-С.4 

32      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

реалізації права на спадкування : закон України  від 12 лютого 2015 року №189 

//Уряд. кур’єр.-2015.-4 березня.- Орієнтир.-№6.-С.8 

33     Про військово-цивільні адміністрації : закон України  від 3 лютого 2015 року 

№141 //Уряд. кур’єр.-2015.-4 березня.- Орієнтир.-№6.-С.7  

34     Про внесення зміни до Податкового кодексу України  щодо підготовлення, 

виготовлення, розповсюдження книжок  та періодичних видань друкованих засобів 

масової інформації вітчизняного виробництва : закон України  від 13 лютого 2015 

року №206 //Уряд. кур’єр.-2015.-4 березня.-С.4 

35     Про внесення змін до пункту 2 Закону України « Про внесення змін до 

Податкового кодексу України  щодо звільнення від оподаткування продукції 

оборонного призначення « : закон України  від 10 лютого 2015 року №168 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-3 березня.-С.8 

36     Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» : закон України  від 10 лютого 2015 року №175 

//Уряд. кур’єр.-2015.-28 лютого.-С.4 ; Праця і зарплата.-2015.-4 березня.-С.26 

37     Про внесення змін до пункту 2 Закону України « Про внесення змін до 

Податкового кодексу України  щодо збільшення від оподаткування продукції 

оборонного призначення : закон України  від 10 лютого 2015 року №168 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-28 лютого.-С.8 

38     Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо статусу 

Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної 

безпеки України (КМЕС в Україні) : закон України  від 4 лютого 2015 року №123 

//Уряд. кур’єр.-2015.-26 лютого.-С.4 

39     Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про оборону України» : закон 

України  від 3 лютого 2015 року №133 //Уряд. кур’єр.-2015.-25 лютого.-С.4 

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської 

Республіки, Урядом Республіки Польща стосовно створення спільної військової 

частини : закон України  від 4 лютого 2015 року №143 //Уряд. кур’єр.-2015.-25 

лютого.-С.4 

40     Про технічні регламенти та оцінку відповідності : закон України  від 15 січня  

2015 року №124 //Уряд. кур’єр.-2015.-25 лютого.-Орієнтир.-№5.-С.4 

41     Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян 

України , які проходять  військову службу під час особливого періоду: закон України  

від 15 січня 2014 року №116 //Праця і зарплата.-2015.-18 лютого.-С.7 



42     Про внесення змін та визнання такими , що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів України : закон України  від 28 грудня 2014 року №76 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-11 лютого.-Орієнтир.-№4.-С.8 

43     Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо удосконалення 

порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян 

України , які проходять військову службу під час особливого періоду : закон України  

від 15 січня 2014 року №116 //Уряд. кур’єр.-2015.-7 лютого.-С.12 

44     Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які 

проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження 

відповідальності підприємств- виконавців/ виробників житлово- комунальних  послуг 

у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси : закон 

України  від 13 січня 2014 року №85 //Уряд. кур’єр.-2015.-7 лютого.-С.12 

45      Про Державний  бюджет України  на 2015 рік : закон України  від 13 січня 2014 

року №80 //Уряд. кур’єр.-2015.-4 лютого.- Орієнтир.-№3.-С.10 

46      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо удосконалення 

окремих положень соціальної політики: закон України  від 13 січня 2014 року №120 

//Уряд. кур’єр.-2015.-3 лютого.-С.10 ; Праці і зарплата.-2015.-4 лютого.-С.31.-№5. 

47     Про внесення зміни до статті 25 Закону України «Про відпустки» : закон України  

від 15 січня 2015 року №121//Уряд. кур’єр.-2015.-3 лютого.-С.10 ; Праці і зарплата.-

2015.-4 лютого.-С.32.-№5. 

48      Про внесення змін до Закону України  «Про фінансові послуги та державне 

регулювання  ринків фінансових послуг « щодо розкриття  інформації : закон України  

від 15 січня 2015 року №123//Уряд. кур’єр.-2015.-3 лютого.-С.10 

49      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності 

покарання осіб. Які переховуються на тимчасово окупованій території України  або в  

районі проведення антитерористичної операції: закон України  від 15 січня 2015 року 

№119//Уряд. кур’єр.-2015.-3 лютого.-С.10 

50      Про внесення зміни до Закону України  «Про регулювання містобудівної 

діяльності» щодо прийняття  в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без 

дозволу на виконання будівельних робіт : закон України  від 13 січня 2015 року 

№92//Уряд. кур’єр.-2015.-3 лютого.-С.10 

51     Про внесення зміни до статті 17 .2 Закону України « Про державну підтримку 

сільського господарства України « : закон України  від 13 січня 2015 року №87//Уряд. 

кур’єр.-2015.-3 лютого.-С.10 

52     Про внесення змін до Закону України « Про очищення влади» щодо додаткових 

заходів із забезпечення обороноздатності держави : закон України  від 27 січня 2015 

року №132//Уряд. кур’єр.-2015.-3 лютого.-С.4 

53     Про внесення змін до деяких Законів України щодо скасування ліцензування 

імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів: закон України  від 15 січня 2015 року 

№126//Уряд. кур’єр.-2015.-3 лютого.-С.4 

54     Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення та 

приведення окремих положень у відповідність із нормами діючого законодавства: 

закон України  від 15 січня 2015 року №118//Уряд. кур’єр.-2015.-3 лютого.-С.4 

55     Про внесення змін до статті 41 Закону України « Про акціонерні товариства» 

щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними 



корпоративними правами держави : закон України  від 13 січня 2014 року №91 

//Уряд. кур’єр.-2015.-30 січня.-С.4 

56     Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення 

податкового контролю за трансфертним ціноутворенням  : закон України  від 28 

грудня 2014 року №72 //Уряд. кур’єр.-2015.-28 січня.-Орієнтир.-№2.-С.4 

57     Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації реструктуризації банків  : закон 

України  від 28 грудня 2014 року №78 //Уряд. кур’єр.-2015.-28 січня.-Орієнтир.-№2.-

С.9 

58     Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо реформування  

загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду 

оплати праці : закон України  від 28 грудня 2014 року №77 //Уряд. кур’єр.-2015.-13 

січня.-С.14 

59    Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 

міжбюджетних відносин : закон України  від 28 грудня 2014 року №79 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-21 січня.-Орієнтир.- №10.-С.7 

60     Про затвердження Указу Президента України « Про часткову мобілізацію»  : 

закон України  від 15 січня 2014 року №113 //Уряд. кур’єр.-2015.-20 січня.-С.4 
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188       Про затвердження Положення про  Державну службу України з безпеки на 

транспорті : постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого   2015 року №103 

//Уряд. кур’єр.-2015.-25 березня.-С.25 

189       Про затвердження Порядку виплати та розмірів винагород державному 

виконавцю : постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня   2015 року №126 

//Уряд. кур’єр.-2015.-25 березня.-С.25 

190      Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з 

гарантованим постачальником природного газу : постанова Кабінету Міністрів 

України від 18 березня   2015 року №116 //Уряд. кур’єр.-2015.-24 березня.-С.8 

191      Про додаткову капіталізацію публічного акціонерного товариства акціонерний 

банк «Укргазбанк» : постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня   2015 року 

№115 //Уряд. кур’єр.-2015.-24 березня.-С.8 

192     Про внесення змін до Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих 

бюджетів та визнання такими, що втратили  чинність , деяких постанов Кабінету 

Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня   2015 року 

№123 //Уряд. кур’єр.-2015.-24 березня.-С.8 

193      Про встановлення на 2015 рік фонду оплати праці працівників і видатків на 

утримання обласних та районних державних адміністрацій : постанова Кабінету 

Міністрів України від 11 березня   2015 року №93 //Уряд. кур’єр.-2015.-21 березня.-

С.4 

194      Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2015 році : постанова 

Кабінету Міністрів України від 18 березня   2015 року №111 //Уряд. кур’єр.-2015.-21 

березня.-С.8 

195     Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо 

захисту прав людини  шляхом спрощення  доступу до безоплатної вторинної правової 

допомоги та підвищення якості її надання : постанова Кабінету Міністрів України від 

11 березня   2015 року №110 //Уряд. кур’єр.-2015.-21 березня.-С.9 

196      Деякі питання забезпечення у 2015 році будівництва інженерних споруд з 

метою зміцнення  обороноздатності держави : постанова Кабінету Міністрів України 

від 18 березня   2015 року №107 //Уряд. кур’єр.-2015.-20 березня.-С.4 



197     Про внесення змін у додаток 3 до Регламенту Кабінету Міністрів України 

Кабінету Міністрів України  : постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого  

2015 року №91 //Уряд. кур’єр.-2015.-19 березня.-С.10 

198      Про внесення зміни до пункту 16 Порядку здійснення заходів , пов’язаних з 

утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня  2015 року 

№98 //Уряд. кур’єр.-2015.-19 березня.-С.10 

199       Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України  від 5 

квітня 2014р.№85 : постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого  2015 року 

№90 //Уряд. кур’єр.-2015.-18 березня.-С.4 

200       Деякі питання оформлення  і видачі довідки про взяття на облік особи, яка 

переміщується з тимчасово окупованої території України  або району проведення 

антитерористичної операції : постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня  

2015 року №79 //Уряд. кур’єр.-2015.-18 березня.-Орієнтир.-№8.-С.10 ; Праця і 

зарплата.-2015.-18 березня.-№11.-С.31 

201       Про удосконалення порядку надання житлових субсидій : постанова Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого  2015 року №106 //Уряд. кур’єр.-2015.-18 березня.-

Орієнтир.-№8.-С.11 

202       Про внесення змін до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і обрали 

безпосередню участь в антитерористичній операції , забезпеченні її проведення  : 

постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого  2015 року №104 //Уряд. кур’єр.-

2015.-17 березня.-С.13 

203      Про утворення територіальних органів Державної служби з питань праці та 

визнання  такими , що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України 

: постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого  2015 року №100 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-17 березня.-С.13 

204     Про затвердження плану заходів на 2015 рік із запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом , фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  : постанова 

Кабінету Міністрів України від 11 березня  2015 року №99 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 

березня.-С.12 

205      Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці : 

постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого  2015 року №96 //Уряд. кур’єр.-

2015.-17 березня.-С.11 

206      Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, 

організаціям у межаж середнього заробітку працівників, призваних  на військову 

службу за призовом під час мобілізації. На особливий період : постанова Кабінету 

Міністрів України від 4 березня  2015 року №105 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 березня.-

С.7 

207     Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 

2014р. №505 : постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня  2015 року №95 

//Уряд. кур’єр.-2015.-17 березня.-С.7 



208      Про внесення зміни до пункту 1 постанови  Кабінету Міністрів України  від 23 

квітня 2014р.№117: постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня  2015 року 

№102//Уряд. кур’єр.-2015.-17 березня.-С.4 

209      Питання оприлюднення рішень і рекомендацій Ради асоціації між Україною та 

Європейським Союзом і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом  : 

постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня  2015 року №84//Уряд. кур’єр.-

2015.-14 березня.-С.4 

210     Питання Урядового уповноваженого з питань  управління державним боргом  : 

постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня  2015 року №88//Уряд. кур’єр.-

2015.-12 березня.-С.4 

211      Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 

27 серпня 2014р.№404 : постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого  2015 

року №76//Уряд. кур’єр.-2015.-12 березня.-С.10 

212      Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів , утворених Кабінетом Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 березня  2015 року №77//Уряд. кур’єр.-2015.-12 березня.-С.10 

213     Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів 

України від 1 квітня 1999р №528 і від 15 січня 2005р.№ 32 : постанова Кабінету 

Міністрів України від 25 лютого  2015 року №75//Уряд. кур’єр.-2015.-11 березня.-С.4 

214      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 

2011р.№325 : постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня  2015 року 

№78//Уряд. кур’єр.-2015.-11 березня.-С.4 

215      Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і 

організацій , які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції : 

постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня  2015 року №81//Уряд. кур’єр.-

2015.-11 березня.-С.4 ; Праця і зарплата.-2015.-18 березня.-№11.-С.31 

216     Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 

2012р.№572 : постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня  2015 року 

№9//Уряд. кур’єр.-2015.-11 березня.-С.10 

217     Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану 

вартість : постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня  2015 року №82//Уряд. 

кур’єр.-2015.-7 березня.-С.4 

218      Про затвердження об’єктів державної власності, що мають стратегічне 

значення для економіки і безпеки держави : постанова Кабінету Міністрів України від 

4 лютого  2015 року №83//Уряд. кур’єр.-2015.-7 березня.-С.4 

219      Деякі питання перетинання  державного кордону України  : постанова Кабінету 

Міністрів України від 4 лютого  2015 року №86//Уряд. кур’єр.-2015.-7 березня.-С.7 

220      Про визнання такими, що втратили чинність , деяких постанов Кабінету 

Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого  2015 року 

№72//Уряд. кур’єр.-2015.-6 березня.-С.4 

221      Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на експлуатацію 

радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими 

установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні: 

постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого  2015 року №70//Уряд. кур’єр.-

2015.-5 березня.-С.4 



222      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 

1994р.№290 : постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого  2015 року 

№71//Уряд. кур’єр.-2015.-5 березня.-С.9 

223      Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України  на 2015 рік : постанова 

Кабінету Міністрів України від 25 лютого  2015 року №67//Уряд. кур’єр.-2015.-4 

березня.-С.11 

224      Деякі питання реалізації статті 42 Закону України  « Про вищу освіту»  : 

постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня  2014 року №726//Уряд. кур’єр.-

2015.-4 березня.-С.9 

225      Про затвердження голів Української частини спільних міжурядових комісій з 

питань співробітництва : постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня  2015 

року №60//Уряд. кур’єр.-2015.-4 березня.-С.11 

226     Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру громадських обєднань та обміну 

відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб 

та фізичних осіб- підприємців : постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого  

2015 року №57//Уряд. кур’єр.-2015.-4 березня.-С.11 

227     Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів за 

місцевими бюджетами у населених пунктах Донецької та Луганської областей , що  

розташовані на території проведення антитерористичної операції : постанова Кабінету 

Міністрів України від  25 лютого  2015 року №68//Уряд. кур’єр.-2015.-3 березня.-С.9 

228      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 5 листопада 

2003р.№1731 : постанова Кабінету Міністрів України від   28 лютого  2015 року 

№69//Уряд. кур’єр.-2015.-3 березня.-С.9 

229     Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова 

Кабінету Міністрів України від  28 лютого  2015 року №73//Уряд. кур’єр.-2015.-3 

березня.-С.9 

230     Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання  

таким, що втратив чинність, Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ 

для населення : постанова Кабінету Міністрів України від   2 березня  2015 року 

№74//Уряд. кур’єр.-2015.-3 березня.-С.9 

231     Про внесення зміни до Порядку перерахування деяких субвенцій з держ авного 

бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій : постанова 

Кабінету Міністрів України від 25 лютого  2015 року №64 //Уряд. кур’єр.-2015.-27 

лютого.-С.4 

232     Про внесення зміни до Технічного регламенту щодо  вимог до автомобільних  

бензинів, дизельного, суднових та котельних палив: постанова Кабінету Міністрів 

України від 23 січня  2015 року №65 //Уряд. кур’єр.-2015.-27 лютого.-С.4 

233     Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 

березня 2014р. №65 : постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого  2015 року 

№54 //Уряд. кур’єр.-2015.-26 лютого.-С.7 

234     Про внесення зміни до норм харчування військовослужбовців Збройних сил та 

інших військових формувань : постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого  

2015 року №55 //Уряд. кур’єр.-2015.-26 лютого.-С.7 



235     Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України  з питань 

призначення пенсій : постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого  2015 року 

№56 //Уряд. кур’єр.-2015.-26 лютого.-С.7 ; Праця і зарплата.-2015.-4 березня.-С.27 

236     Про внесення змін до пункту 7 Порядку казначейського обслуговування коштів, 

передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних 

програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, 

які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку : постанова 

Кабінету Міністрів України від 18 лютого  2015 року №58 //Уряд. кур’єр.-2015.-26 

лютого.-С.7 

237      Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 

2011р. №234 і від 2 березня 2011р.№196 : постанова Кабінету Міністрів України від 18 

лютого  2015 року №58 //Уряд. кур’єр.-2015.-26 лютого.-С.7 

238       Про затвердження переліку медичних виробів для проведення гемод іалізу та 

лікування  онкологічних хворих, які не є об’єктами  оподаткування додатковим 

імпортним збором : постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого  2015 року 

№63 //Уряд. кур’єр.-2015.-25 лютого.-С.6 

239       Деякі питання  участі держави у вивед енні з ринку публічного акціонерного 

товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ»  : постанова Кабінету Міністрів 

України від 11 лютого  2015 року №61 //Уряд. кур’єр.-2015.-24 лютого.-С.4 

240       Про вихід з Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби  зі злочинністю: 

постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого  2015 року №44 //Уряд. кур’єр.-

2015.-24 лютого.-С.9 

241        Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 2 лютого 

2011р.№73 і 98 : постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого  2015 року №46 

//Уряд. кур’єр.-2015.-24 лютого.-С.9 ; Праця і зарплата.-2015.-4 березня.-С.26 

242       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 3 вересня 

2005р.№777: постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня  2015 року №53 

//Уряд. кур’єр.-2015.-21 лютого.-С.10 

243       Про внесення змін до Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, 

ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на  транспортне обслуговування : 

постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого  2015 року №47 //Уряд. кур’єр.-

2015.-20 лютого.-С.10 ; Праця і зарплата.-2015.-4 березня.-С.26 

 244      Про виплату у 2015 році одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, 

смерть яких розв’язана в масових акціях громадського протесту, що відбулися в 

період в період з 21 листопада 2013р. по 21 лютого 2014р. та особам, які отримали 

тяжкі тілесні ушкодження під час участі у зазначених акціях : постанова Кабінету 

Міністрів України від 11 лютого 2015 року 51 //Уряд. кур’єр.-2015.-20 лютого.-С.10 

;Праця і зарплата.-2015.-4 березня.-с.27 

 

 

245      Про здійснення Донецького обласного державною адміністрацією функцій 

Донецької обласної ради в частині бюджетних повноважень : постанова Кабінету 

Міністрів України від 19 лютого 2015 року 52 //Уряд. кур’єр.-2015.-20 лютого.-С.8 



246      Деякі питання розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування : постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року 

№48 //Уряд. кур’єр.-2015.-19 лютого.-С.10 

247      Про внесення змін до Порядку надання дозволу на право користування 

пільгами з оподаткування для підприємства та організацїй громадських організацій 

інвалідів: постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року №49 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-19 лютого.-С.10 ; Праця і зарплата.-2015.-4 березня.-с.27 

248      Питання оплати праці членів Кабінету Міністрів України  керівників 

центральних органів виконавчої влади та інших державних органів  у 2015 році : 

постанова Кабінету Міністрів України від  14 лютого 2015 року №43 //Уряд. кур’єр.-

2015.-17 лютого.-С.4 ; Праця і зарплата.-2015.-4 березня.-С.26 

249       Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 

березня 2006р. №268 : постанова Кабінету Міністрів України від  4 лютого 2015 року 

№40 //Уряд. кур’єр.-2015.-12 лютого.-С.4 

250       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2010р.№1243 : постанова Кабінету Міністрів України від  4 лютого 2015 року №36 

//Уряд. кур’єр.-2015.-12 лютого.-С.4 

251      Про внесення зміни до пункту 3 Положення про порядок забезпечення 

інспекційної діяльності згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва, 

накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення : постанова Кабінету 

Міністрів України від  4 лютого 2015 року №37 //Уряд. кур’єр.-2015.-12 лютого.-С.4 

252      Деякі питання дерегуляції господарської діяльності : постанова Кабінету 

Міністрів України від  28 січня 2015 року №42 //Уряд. кур’єр.-2015.-11 лютого.-С.12 

253      Про внесення змін до Порядку протезування та ортезування виробами 

підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, 

окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та / або 

забезпечення  її проведення  (здійснення заходів, пов’язаних з попередженням, 

виявленням і припиненням терористичної діяльності) і  втратили функціональні 

можливості кінцівки або кінцівок : постанова Кабінету Міністрів України від  4 

лютого 2015 року №39 //Уряд. кур’єр.-2015.-11 лютого.-С.10 

254     Про  визнання такими , що втратили  чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України від 4 лютого 2015 року №35 : постанова Кабінету Міністрів 

України від  4 лютого 2015 року №38 //Уряд. кур’єр.-2015.-11 лютого.-С.4 

255     Деякі питання підвищення рівня національної безпеки України : постанова 

Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року №38 //Уряд. кур’єр.-2015.-10 

лютого.-С.4 

256    Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України  від 1 жовтня 2014 р.№505 та від 1 жовтня 2014року №509 : постанова 

Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 року №34 //Уряд. кур’єр.-2015.-10 

лютого.-С.4 

257      Про внесення змін до Порядку придбання акцій банків в обмін на облігації 

внутрішньої державної позики : постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 

2015 року №33 //Уряд. кур’єр.-2015.-7 лютого.-С.4 



258      Про внесення змін до пункту 20 Порядку ведення Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян : постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 

року №27 //Уряд. кур’єр.-2015.-7 лютого.-С.4 

259     Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10 

вересня 2014року №416 : постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 

року №25 //Уряд. кур’єр.-2015.-7 лютого.-С.4 

260      Про затвердження Положення про  Мініс терство екології та природних 

ресурсів України : постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 року №25 

//Уряд. кур’єр.-2015.-7 лютого.-С.4 

261      Про визнання такими , що втратили чинність , деяких постанов Кабінету 

Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 року 

№28 //Уряд. кур’єр.-2015.-5 лютого.-С.4 

262      Про зупинення дії окремих положень Угоди між Урядом України і Урядом 

Російської Федерації  про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації : 

постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року №23 //Уряд. кур’єр.-

2015.-4 лютого.- С.4 

263      Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань 

зобов’язань України у сфері міжнародного науково - технічного співробітництва: 

постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 року №29 //Уряд. кур’єр.-

2015.-4 лютого.-Орієнтир.-№3.-С.4 

264     Питання оптимізації діяльності територіальних органів Національного агентства 

з питань державної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 28 

січня 2015 року №30 //Уряд. кур’єр.-2015.-4 лютого.-Орієнтир.-№3.-С.10 

265      Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова 

Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 року №26 //Уряд. кур’єр.-2015.-4 

лютого.-С.4 

266     Про внесення змін до  постанови  Кабінету Міністрів України від 24 грудня 

2014р.№722 : постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №31 

//Уряд. кур’єр.-2015.-4 лютого.-С.4 

267     Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і 

начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних 

операцій : постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2015 року №24 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-3 лютого.-С.13 

268     Про здійснення Луганського обласного державною адміністрацією функцій 

Луганської обласної ради в частині бюджетних повноважень : постанова Кабінету 

Міністрів України від 31 січня 2015 року №22 //Уряд. кур’єр.-2015.-3 лютого.-С.13 

269     Про затвердження Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги населенню 

Донецької та Луганської областей : постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 

2015 року №21 //Уряд. кур’єр.-2015.-3 лютого.-С.12 

270     Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних: 

постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року №20 //Уряд. кур’єр.-

2015.-31 січня.-С.7 



271     Про внесення зміни до пункту 13 постанови  Кабінету  міністрів України від 1 

березня 2014 року №65 : постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року 

№19 //Уряд. кур’єр.-2015.-31 січня.-С.4 

272     Про утворення територіальних органів Державної служби з питань геодезії, 

картографії та кадастру : постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 

року №5 //Уряд. кур’єр.-2015.-28 січня.-С.4 

273     Про Державну комісію з питань техногенно- екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій : постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 року 

№18 //Уряд. кур’єр.-2015.-28 січня.-С.12 

274     Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи 

юстиції : постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №17 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-28 січня.-С.13 

275     Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації: 

постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 року №47 //Уряд. кур’єр.-

2015.-28 січня.-С.14 

276     Про внесення змін до Порядку організації та проведення біржових аукціонів  з 

продажу нафти сирої ,газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу : 

постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №16 //Уряд. кур’єр.-

2015.-27 січня.-С.8 

277     Про затвердження переліку атомних дефектів, інших необоротних порушень 

функцій органів і систем організму, станів та захворювань, а яких відповідна група 

інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду : постанова 

Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №10 //Уряд. кур’єр.-2015.-27 

січня.-С.8 

278     Про Державну службу України з питань геодезії, картографії, та кадастру : 

постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №15 //Уряд. кур’єр.-

2015.-27 січня.-С.7 

279     Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України від 22 лютого 2005р»221 і від 23 березня 2011 року №348 : постанова 

Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №14//Уряд. кур’єр.-2015.-27 

січня.-С.4 

280     Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії 

«Нафтогаз України» : постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року 

№13//Уряд. кур’єр.-2015.-27 січня.-С.4 

281      Про внесення змін до Порядку перерахування міжбюджетних трансферів : 

постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року №12//Уряд. кур’єр.-

2015.-24 січня.-С.11 

282      Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам : постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року №11//Уряд. 

кур’єр.-2015.-24 січня.-С.11 

283     Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України  від 20 вересня 2005р№936 і від 27 березня 2013р.№261: постанова Кабінету 

Міністрів України від 14 січня 2015 року №8//Уряд. кур’єр.-2015.-23 січня.-С.8 



284      Деякі питання надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного 

бюджету місцевим бюджетам : постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 

2015 року №7//Уряд. кур’єр.-2015.-23 січня.-С.8 

 

285      Деякі питання надання освітньої  субвенції  з державного бюджету місцевим 

бюджетам : постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №6//Уряд. 

кур’єр.-2015.-23 січня.-С.8 

286      Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади : постанова 

Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №4//Уряд. кур’єр.-2015.-23 січня.-

С.4 

287      Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 

26 грудня 2011 року №1399 : постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 

року №3//Уряд. кур’єр.-2015.-23 січня.-С.4 

288     Питання діяльності Міністерства інформаційної політики України : постанова 

Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №2//Уряд. кур’єр.-2015.-22 січня.-

С.9 

289     Про затвердження переліків товарів  експорт та імпорт яких підлягає 

ліцензуванню, та квот на 2015 рік постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 

2015 року : постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №1 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-21 січня.-С.12 

290     Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні 

рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з 

гарантованим постачальником природного газу : постанова Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2014 року №725 //Уряд. кур’єр.-2015.-20 січня.-С.9 

291      Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України щодо ввезення на митну територію України енергозберігаючих 

матеріалів. Обладнання, устаткування та комплектуючих : постанова Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2014 року №719 //Уряд. кур’єр.-2015.-10 січня.-С.12 

292      Деякі питання перерозподілу надходжень від перевезень залізничним 

транспортом  під час проведення антитерористичної операції : постанова Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2014 року №720 //Уряд. кур’єр.-2015.-9 січня.-С.4 

293      Деякі питання Державної регуляторної служби України : постанова Кабінету 

Міністрів України від 24 грудня 2014 року №724 //Уряд. кур’єр.-2015.-9 січня.-С.9 

294      Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету для 

виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які, постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи : постанова Кабінету Міністрів України від 29 

грудня 2014 року №716 //Уряд. кур’єр.-2015.-6 січня.-С.13 

295      Про внесення зміни до пункту 9 Положення про Урядовий офіс з питань 

Європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України : постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 року №723 //Уряд. кур’єр.-2015.-6 

січня.-С.13 

296      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 

2008р.№831 : постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2014 року №717 

//Уряд. кур’єр.-2015.-6 січня.-С.13 

 



                                                    Кабінет Міністрів. Розпорядження  

297     Про підписання Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом 

Японії про надання Уряду України  гранту непроектного типу на закупівлю 

спеціального обладнання для відновлення  східних регіонів України , Узгодженого 

протоколу щодо процедурних деталей та Протоколу обговорення стосовно протидії 

корупції до зазначеної Угоди : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 

березня   2015 року №249//Уряд. кур’єр.-2015.-31 березня.-С.4 

298      Про підписання Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом 

Японії про надання Уряду України  гранту непроектного типу на закупівлю 

спеціального обладнання для медичних закладів , Узгодженого протоколу щодо 

процедурних деталей та Протоколу обговорення стосовно протидії корупції до 

зазначеної Угоди : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня   2015 

року №250//Уряд. кур’єр.-2015.-31 березня.-С.4 

299     Про організацію розроблення та виконання плану заходів щодо інженерно- 

технічного облаштування українсько- російського державного кордону, територій, 

прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної 

Республіки Крим : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого   2015 

року №251//Уряд. кур’єр.-2015.-31 березня.-С.4 

300    Про призначення Мельніченка М.М. заступником Голови  Державної авіаційної 

служби України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня   2015 

року №255//Уряд. кур’єр.-2015.-31 березня.-С.4 

301    Про тимчасове покладення виконання обов’язків Урядового уповноважен6ого з 

питань антикорупційної політики на Сігріянську В.О. : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18 березня   2015 року №252//Уряд. кур’єр.-2015.-31 березня.-

С.7 

302      Про звільнення Булановича П.Г. з посади Голови Державної інспекції Украї- ни  

з безпеки на морському та річковому транспорті : розпорядження Кабінету Міні- стрів 

України від 25 березня   2015 року №253//Уряд. кур’єр.-2015.-31 березня.-С.7 

303      Про звільнення Шейка О.Л. з посади заступника Голови Державної служби 

України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 25 березня   2015 року №254//Уряд. кур’єр.-2015.-31 

березня.-С.7 

304      Про надання завдання на голосування представникам Кабінету Міністрів 

України  у складі наглядової ради публічного акціонерного  товариства «Державний 

ощадний банк України» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня   

2015 року №260//Уряд. кур’єр.-2015.-31 березня.-С.7 

305      Про погодження  наказу Міністерства фінансів  від 18 березня 2015 р.№336 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня   2015 року №261//Уряд. 

кур’єр.-2015.-31 березня.-С.7 

306      Про погодження наказу Міністерства фінансів від 18 б ерезня 2015р.№337 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня   2015 року №262//Уряд. 

кур’єр.-2015.-31 березня.-С.7 

307     Про погодження наказу Міністерства фінансів від 18 березня 2015р.№338 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня   2015 року №263//Уряд. 

кур’єр.-2015.-31 березня.-С.7 



308      Про затвердження плану заходів з інформаційного супроводження реалізації 

ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в Україні у 2015 році : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 11 березня   2015 року №201//Уряд. кур’єр.-2015.-27 

березня.-С.4 

309      Про погодження наказу Фонду державного майна від 10 березня 2015 

року№298 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня   2015 року 

№236//Уряд. кур’єр.-2015.-26 березня.-С.4 

310     Про погодження наказу Фонду державного майна від 20 січня 2015 р.№52 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня   2015 року №237//Уряд. 

кур’єр.-2015.-26 березня.-С.4 

311     Про погодження наказу Фонду державного майна від 12 березня 2015 №238 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня   2015 року №238//Уряд. 

кур’єр.-2015.-26 березня.-С.4 

312      Про погодження наказу Фонду державного майна від12 березня 2015 р. №308 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня   2015 року №239//Уряд. 

кур’єр.-2015.-26 березня.-С.4 

313      Деякі питання проведення перевірки відповідно до Закону України «Про 

очищення влади» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня   2015 

року №240//Уряд. кур’єр.-2015.-26 березня.-С.4 

314      Про звільнення Бочковського С.С. з посади Голови Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня   

2015 року №241//Уряд. кур’єр.-2015.-26 березня.-С.8 

315      Про звільнення Стоєцького В.Ф. з посади Голови Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня   

2015 року №242//Уряд. кур’єр.-2015.-26 березня.-С.8 

316      Про призначення Шкіряка З.Н.  виконуючим обов’язки Голови Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 25 березня   2015 року №243//Уряд. кур’єр.-2015.-26 березня.-С.8 

317     Про звільнення Кривопішина О.М. з посади начальника державного 

територіально- галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 25 березня   2015 року №244//Уряд. кур’єр.-2015.-26 

березня.-С.8 

318     Про визнання таким , що втратило чинність , розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2015р.№192 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 

25 березня   2015 року №245//Уряд. кур’єр.-2015.-26 березня.-С.8 

319      Про призначення Тягульського В.Г. виконуючим обов’язки  начальника 

державного територіально - галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня   2015 року №246//Уряд. 

кур’єр.-2015.-26 березня.-С.8 

320      Про погодження наказу Фонду державного  майна від 17 лютого 2015р. №208  : 

розпорядження Кабінету Міністр ів України від 18 березня   2015 року №228//Уряд. 

кур’єр.-2015.-25 березня.-С.4 

321      Про погодження наказу Фонду державного  майна від  20 лютого 2015 №234 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня   2015 року №229//Уряд. 

кур’єр.-2015.-25 березня.-С.4 



322      Про відставку Білоуса І.О. : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 

березня   2015 року №229//Уряд. кур’єр.-2015.-25 березня.-С.4 

323     Про звільнення Хоменка  В.П. з посади першого заступника Голови Державної 

фіскальної слубжи України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 

березня   2015 року №233//Уряд. кур’єр.-2015.-25 березня.-С.4 

324     Про звільнення Макаренка А.В. з посади заступника Голови Державної 

фіскальної служби України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 

березня   2015 року №233//Уряд. кур’єр.-2015.-25 березня.-С.4 

325      Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної  фіскальної 

служби України на Мокляка М.В. : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 

березня   2015 року №235//Уряд. кур’єр.-2015.-25 березня.-С.4 

326     Про делегацію Уряду України для участі у переговорах з Урядом Федеративної 

Республіки Німеччина та Кредитною установою для відбудови (KfW) щодо укладення 

угоди між Кабінетом Міністрів України  та Урядом Федеративної Республіки 

Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 років), 

Муніципальна програма захисту клімату !! ( проект «Проект муніципального водного 

господарства м.Чернівці, стадія 1»), та Кредитної та Проектної угоди  між KfW , 

Франкфурт- на- Майні («KfW») та Кабінетом Міністрів України  ( «Позичальник») та 

Комунальним підприємством «Чернівці водоканал» («Організація - виконавець 

Проекту») на суму 17  000 000 євро для Муніципальної програми захисту клімату 

Україна, проекту «Проект Муніципального водного господарства м. Чернівці , 

Чернівці, стадія 1» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня   2015 

року №218//Уряд. кур’єр.-2015.-25 березня.-С.26 

327     Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2015 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня   

2015 року №218//Уряд. кур’єр.-2015.-24 березня.-С.8 

328     Про перерозподіл обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2015 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня   

2015 року №219//Уряд. кур’єр.-2015.-24 березня.-С.8 

329     Про звільнення Горобця Т.О. з посади заступника Голови Державної 

екологічної інспекції України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 

березня   2015 року №217//Уряд. кур’єр.-2015.-24 березня.-С.4 

330    Про звільнення Ахундової  А.А. з посади першого заступника Голови Державної 

виконавчої служби України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 

березня   2015 року №216//Уряд. кур’єр.-2015.-24 березня.-С.4 

331      Про призначення Коломієць  С.Л. заступником Міністра екології та природ - 

них ресурсів України – керівником апарату : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 18 березня   2015 року №215//Уряд. кур’єр.-2015.-24 березня.-С.4 

332     Про призначення  Шкляра С.В. заступником Міністра  юстиції України  з 

питань виконавчої служби : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня   

2015 року №214//Уряд. кур’єр.-2015.-24 березня.-С.4 

333     Про зміну складу наглядової ради публічного акціонерного товариства 

«Аграрний фонд» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого   2015 

року №168//Уряд. кур’єр.-2015.-20 березня.-С.4 



334    Про визнання таким , що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністр ів 

України  від 2013р.№776 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня   

2015 року №161//Уряд. кур’єр.-2015.-19 березня.-С.4 

335    Про погодження наказу Фонду державного майна  від 3 лютого 2015р.№132 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня   2015 року №203//Уряд. 

кур’єр.-2015.-19 березня.-С.4 

336     Про погодження наказу Фонду державного майна від 17 лютого 2015р.№211: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня   2015 року №204//Уряд. 

кур’єр.-2015.-19 березня.-С.4 

337     Про тимчасове припинення функціонування  станцій урядового зв’язку  в мм. 

Донецьку та Луганську : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня   

2015 року №206//Уряд. кур’єр.-2015.-19 березня.-С.4 

338     Про схвалення рекомендації Ради асоціації між Україною та ЄС про 

імплементацію Порядку  денного асоціації між Україною та ЄС : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 13 березня   2015 року №207//Уряд. кур’єр.-2015.-19 

березня.-С.5 

 339     Про підписання Угоди між Урядом України  та Урядом Королівства Швеція 

про співробітництво у сфері розвитку   : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 4 березня   2015 року №163//Уряд. кур’єр.-2015.-18 березня.-С.4 

340      Про погодження наказу Фонду державного майна від 19 лютого 2015 р .№222 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня   2015 року №202//Уряд. 

кур’єр.-2015.-18 березня.-С.4 

341      Про призначення Ісака А.М.  заступником голови правління публічного 

акціонерного товариства «Аграрний фонд»  : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 4 березня   2015 року №211//Уряд. кур’єр.-2015.-17 березня.-С.7 

342      Про введення додатково посади заступника Міністра внутрішніх справ України 

: розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня   2015 року №154//Уряд. 

кур’єр.-2015.-17 березня.-С.4 

343      Про передачу частини бюджетних бюджетних призначень, передбачених 

Господарсько- фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 

2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня   2015 року 

№210//Уряд. кур’єр.-2015.-17 березня.-С.4 

344       Про погодження кандидатур до складу комітету з призначення керівників 

особливо важливих для економіки підприємств: розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 11 лютого   2015 року №209//Уряд. кур’єр.-2015.-17 березня.-С.13 

345       Про звільнення Зюкова Ю.С. з посади першого заступника Міністра 

енергетики та вугільної промисловості України : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 11 березня   2015 року №196//Уряд. кур’єр.-2015.-14 березня.-С.11 

346       Про призначення Мартиненкова І.М. першим заступником Міністра 

енергетики та вугільної промисловості України : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 11 березня   2015 року №197//Уряд. кур’єр.-2015.-14 березня.-С.11 

347      Про призначення Лісовенка В.В. Урядовим  уповноваженим з питань 

управління державним боргом : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 

березня   2015 року №205//Уряд. кур’єр.-2015.-14 березня.-С.11 



348     Про надання завдання на голосування представникам Кабінету Міністрів 

України  у складі наглядової ради публічного акціонерного товариства « Державний 

ощадний банк України» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня   

2015 року №198//Уряд. кур’єр.-2015.-14 березня.-С.11 

349     Про звільнення Макаровської О.А. з посади заступника Голови Державної 

інспекції ядерного регулювання : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 

лютого  2015 року №169//Уряд. кур’єр.-2015.-13 березня.-С.11 

350     Про звільнення Радченка А.А. з посади заступника голови правління  

публічного товариства «Аграрний фонд» : розпорядження Кабінету Міністрів України 
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352      Про призначення Перегінця І.Б. заступником Міністра охорони здоров’я 
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агентства України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лютого  2015 

року №173//Уряд. кур’єр.-2015.-13 березня.-С.11 
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: розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня  2015 року №182//Уряд. 

кур’єр.-2015.-13 березня.-С.11 
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– керівником апарату : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня  
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367     Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної  фінансової 
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України : розпорядження Кабінету Міністрів України від  4 березня 2015 року №155 

//Уряд. кур’єр.-2015.-7 березня.-С.9 
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кордон : розпорядження Кабінету Міністрів України від  4 лютого 2015 року 

№91//Уряд. кур’єр.-2015.-4 березня.-С.13 

400     Про схвалення розробленого Міністерством внутрішніх справ плану 

імплементації Директиви 2006/126/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 

грудня 2006р. про посвідчення водія що  замінює Директиву Ради 91/439/ЄЕС від 29 

липня 1991р. про посвідчення водія : розпорядження Кабінету Міністрів України від  

18 лютого 2015 року №114//Уряд. кур’єр.-2015.-4 березня.-С.13 

401     Про схвалення розроблених Державною службою з надзвичайних ситуацій 

планів імплементації деяких актів законодавства ЄС : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від  25 лютого 2015 року №132//Уряд. кур’єр.-2015.-4 березня.-

С.13 



402      Про погодження наказу Міністерства фінансів від 19 лютого 2015 р.№166 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від  28 лютого 2015 року №135//Уряд. 

кур’єр.-2015.-3 березня.-С.9 

403      Про погодження наказу Міністерства фінансів  від 25 лютого 2015р.№255  : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від  28 лютого 2015 року №136//Уряд. 

кур’єр.-2015.-3 березня.-С.9 

404     Про погодження наказу Міністерства фінансів від 25 лютого №256 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від  28 лютого 2015 року №73//Уряд. 

кур’єр.-2015.-3 березня.-С.9 

405     Про звільнення Півнюка О.В. з посади  генерального  директора Концерну 

радіомовлення , радіозв’язку та телебачення : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від  16 лютого 2015 року №126//Уряд. кур’єр.-2015.-3 березня.-С.9 

406     Про тимчасове покладення виконання обов’язків генерального директора 

Концерну  радіомовлення, радіозв’язку  та телебачення на Іщука В.О.  : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від  16 лютого 2015 року №127//Уряд. кур’єр.-2015.-3 

березня.-С.9 

407     Про призначення  академічної стипендії Кабінету Міністрів України   студентам 

вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від  18 

лютого 2015 року №111//Уряд. кур’єр.-2015.-28 лютого.-С.9 

408     Про продовження строку дії тимчасових надзвичайних заходів на ринку 

електричної енергії : розпорядження Кабінету Міністрів України від  25 лютого 2015 

року №124 //Уряд. кур’єр.-2015.-27 лютого.-С.4 

409     Про відчуження майна Українського національного інформаційного агенства 

«Укрінформ» : розпорядження Кабінету Міністрів України від  25 лютого 2015 року 

№125 //Уряд. кур’єр.-2015.-27 лютого.-С.4 

 

 

410       Про утворення  комісії з реорганізації Державної служби з контролю за 

наркотиками : розпорядження Кабінету Міністрів України від  18 лютого 2015 року 

№107 //Уряд. кур’єр.-2015.-26 лютого.-С.7 

411      Про відсторонення Білоуса І.О. від виконання повноважень за посадою Голови 

Державної фіскальної служби України : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від  24 лютого 2015 року №120 //Уряд. кур’єр.-2015.-26 лютого.-С.4 

412     Про відсторонення Хоменка В.П. від виконання  повноважень за посадою 

першого заступника Голови Державної фіскальної служби України : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від  24 лютого 2015 року №121 //Уряд. кур’єр.-2015.-26 

лютого.-С.4 

413     Про відсторонення Макаренка А.В. від виконання повноважень за посадою 

заступника Голови Державної фіскальної служби України : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від  24 лютого 2015 року №122 //Уряд. кур’єр.-2015.-26 лютого.-

С.4 

414     Про тимчасове покладення виконання обов’язків  Голови Державної фіскальної 

служби України  на Мокляка М.В. : розпорядження Кабінету Міністрів України від  24 

лютого 2015 року №123 //Уряд. кур’єр.-2015.-26 лютого.-С.4 



415     Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України  та Урядом Румунії 

стосовно співробітництва у сфері військових перевезень : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від  18 лютого 2015 року №109 //Уряд. кур’єр.-2015.-26 лютого.-

С.4 

416     Про завершення консультацій з міжнародними фінансовими організаціями 

стосовно запровадження тимчасових заходів щодо стабілізації платіжного балансу 

України : розпорядження Кабінету Міністрів України від  16 лютого 2015 року №119 

//Уряд. кур’єр.-2015.-25 лютого.-С.6 

417     Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об’єднаних 

Арабських Еміратів про військово- технічне співробітництво : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від  23 лютого 2015 року №118 //Уряд. кур’єр.-2015.-25 

лютого.-С.6 

418     Про схвалення проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України  та Урядом 

Держави Ізраїль про працевлаштування членів сім’ї  співробітника дипломатичного 

представництва або консульської установи : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від  11 лютого 2015 року №94 //Уряд. кур’єр.-2015.-24 лютого.-С.9 

419      Про утворення комісії з реалізації Державної служби з питань регуляторної 

політики та розвитку підприємництва: розпорядження Кабінету Міністрів Укр аїни від  

4 лютого 2015 року №90 //Уряд. кур’єр.-2015.-24 лютого.-С.9 

420     Про звільнення Білоусова А.П. з посади заступника Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від  18 лютого 2015 року №116 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-24 лютого.-С.4 

421      Про закриття пунктів пропуску через державний кордон : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від  18 лютого 2015 року №106 //Уряд. кур’єр.-2015.-21 

лютого.-С.10 

422      Про затвердження переліку бюджетних програм, порядку використання коштів 

Державного бюджету за якими визначаються у 2015 році Кабінетом Міністрів України 

: розпорядження Кабінету Міністрів України від  11 лютого 2015 року №98 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-21 лютого.-С.10 

423     Про призначення Нефьодова М.Є. заступником Міністра економічного розвитку 

і торгівлі України : розпорядження Кабінету Міністрів України від  11 лютого 2015 

року №104 //Уряд. кур’єр.-2015.-21 лютого.-С.4 

424     Про звільнення Івченка В.Д. з посади заступника Голови Державного агентства 

з питань  науки, інновацій та інформатизації України : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від  81 лютого 2015 року №103 //Уряд. кур’єр.-2015.-21 лютого.-

С.4 

425     Про звільнення Захараша А.Д. з посади  заступника Голови Державної служби 

України  з лікарських засобів : розпорядження Кабінету Міністрів України від  18 

лютого 2015 року №103 //Уряд. кур’єр.-2015.-21 лютого.-С.4 

426     Про звільнення Мороза Є.Д. з посади заступника Міністра охорони  здоров’я 

України : розпорядження Кабінету Міністрів України від  18 лютого 2015 року №101 

//Уряд. кур’єр.-2015.-21 лютого.-С.4 



427     Про звільнення Качура Р.П. з посади заступника Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України – керівника апарату : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від  18 лютого 2015 року №100 //Уряд. кур’єр.-2015.-21 лютого.-С.4 

428    Про звільнення Веремія І.Т. з посади заступника Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України : розпорядження Кабінету Міністрів України від  18 

лютого 2015 року №99 //Уряд. кур’єр.-2015.-21 лютого.-С.4 

429     Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги особам, які 

отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в масових акціях громадського 

протесту, що відбувалися у період з 21 листопада 2013р. по 21 лютого 2014 року : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від  14 січня 2015 року №93 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-20 лютого.-С.4 

430     Про погодження наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 

14 лютого 2015р.№94 : розпорядження Кабінету Міністрів України від  18 лютого 

2015 року №97 //Уряд. кур’єр.-2015.-20 лютого.-С.4 

431    Про підписання Рамкової угоди між Урядом України та Глобальним фондом для 

боротьби з СНІДом , туберкульозом та малярією : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від  14 січня 2015 року №93 //Уряд. кур’єр.-2015.-19 лютого.-С.4 

432     Про призначення Курикіна С.І. заступником Міністра екології та природничих 

ресурсів України : розпорядження Кабінету Міністрів України від  11 лютого 2015 

року №93 //Уряд. кур’єр.-2015.-19 лютого.-С.4 

433    Про призначення Абромавичуса А. представником Кабінету Міністрів України  

унаглядовій раді ради бізнес- омбудсмена : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від  10 грудня 2015 року №1287 //Уряд. кур’єр.-2015.-18 лютого.-С.4 

434    Про звільнення Никитенка В.С. з посади заступника Голови правління 

Пенсійного фонду України : розпорядження Кабінету Міністрів України від  11 

лютого 2015 року №88 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 лютого.-С.4 

435    Про передачу цілісних майнових комплексів навчальних закладів та державної 

установи до сфери управління Міністерства освіти і науки : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від  4 лютого 2015 року №87 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 лютого.-С.7 

436    Про виділення коштів Донецькій облдержадміністрації : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від  12 лютого 2015 року №86 //Уряд. кур’єр.-2015.-14 

лютого.-С.4 

437   Про схвалення розробленого Державним комітетом  телебачення і радіомовлення 

плану  імплементації деяких актів законодавства ЄС : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від  4 лютого 2015 року №79 //Уряд. кур’єр.-2015.-14 лютого.-С.4 

438    Про уповноваження на представництво інтересів Кабінету Міністрів України в в 

колективному трудовому спорі між професійною спілкою працівників автомобільного 

транспорту та шляхового господарства України  та Кабінетом Міністрів України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від  4 лютого 2015 року №80 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-13 лютого.-С.4 

439    Про погодження наказу фонду державного майна від 5 січня 2015 р.№1: 

розпорядження  Кабінету Міністрів України від  4 лютого 2015 року №83 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-13 лютого.-С.4 

440     Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для 

реалізації проекту «Поліпшення медичних пос луг для населення» : розпорядження 



Кабінету Міністрів України від 21 січня 2014 року №81 //Уряд. кур’єр.-2015.-11 

лютого.-С.14 

441     Про звільнення Савка Ю.О. з посади заступника Міністра охорони здоров’я  

України з питань європейської інтеграції : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 28 січня 2014 року №57 //Уряд. кур’єр.-2015.-11 лютого.-С.14 

442    Про надання дозволу на проведення перевірок Національною комісією , що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2014 року №85 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-11 лютого.-С.10 

443    Про звільнення Виходця І.Б. з посади першого заступника голови правління 

публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд» : розпорядження Кабіне ту 

Міністрів України від 4 лютого  2015 року №77 //Уряд. кур’єр.-2015.-10 лютого.-С.9 

445    Про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління публічного 

акціонерного товариства «Аграрний фонд» на Радченка А.А. : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 4 лютого  2015 року №78 //Уряд. кур’єр.-2015.-10 

лютого.-С.9 

446    Про звільнення Кірюка О.Г. з посади голови правління публічного акціонерного 

товариства «Аграрний фонд» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 

лютого  2015 року №76 //Уряд. кур’єр.-2015.-10 лютого.-С.9 

447    Про звільнення Дніпрова О.С. з посади заступника Міністра освіти і науки 

України – керівника апарату : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 

лютого  2015 року №75 //Уряд. кур’єр.-2015.-10 лютого.-С.9 

448    Про віднесення цілісного комплексу державного підприємства «Держекоінвест» 

до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 21 січня  2015 року №63 //Уряд. кур’єр.-2015.-10 

лютого.-С.4 

449     Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької 

Республіки про внесення змін та доповнень до Угоди між Урядом України і Урядом 

словацької республіки про залізничне сполучення  через державний кордон від 15 

червня 1995 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня  2015 року 

№63 //Уряд. кур’єр.-2015.-7 лютого.-С.13 

450     Про реорганізацію державного закладу післядипломної освіти «Центр 

підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів промисловості : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня  2015 року №42 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-7 лютого.-С.13 

451       Про внесення змін до фінансового плану публічного акціонерного товариства 

«Укргідроенерго» на 2014 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 

січня  2015 року №40 //Уряд. кур’єр.-2015.-7 лютого.-С.4 

452      Про призначення Тиліщука В.С. заступником Голови Українського  інституту 

національної  пам’яті : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого   2015 

року №71 //Уряд. кур’єр.-2015.-6 лютого.-С.4 

453      Про призначення Шпак А.В. першим заступником Голови Українського 

інституту національної пам’яті : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 

лютого   2015 року №70 //Уряд. кур’єр.-2015.-6 лютого.-С.4 



454      Про призначення Червака Б.О. першим заступником Голови Державного  

комітету телебачення і радіомовлення : розпорядження Кабінету Міністрів України від 

4 лютого   2015 року №69 //Уряд. кур’єр.-2015.-6 лютого.-С.4 

455     Про призначення Біденка А.І. заступником Міністра інформаційної політики- 

керівником апарату : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого   2015 

року №68 //Уряд. кур’єр.-2015.-6 лютого.-С.4 

456     Про призначення Понової Т.В. заступником Міністра інформаційної політики 

України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого   2015 року №67 

//Уряд. кур’єр.-2015.-6 лютого.-С.4 

457     Про призначення Гедадзе Г.Г. заступником Міністра  юстиції України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого   2015 року №66 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-6 лютого.-С.4 

458     Про призначення Коржа Р.А. заступником Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого   2015 

року №65 //Уряд. кур’єр.-2015.-6 лютого.-С.4 

459     Про призначення Абрамовського Р.Р. заступником Міністра регіонального  

розвитку, будівництва та  житлово - комунального господарства України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого   2015 року №64 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-6 лютого.-С.4 

460     Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого    2015 року №61 //Уряд. кур’єр.-2015.-5 

лютого.-С.4 

461     Про віднесення наукових об’єктів до тих, що становлять національне надбання : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 січня    2015 року №59 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-5 лютого.-С.4 

462     Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної 

Республіки про техніко- економічне співробітництво : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 21 січня    2015 року №33 //Уряд. кур’єр.-2015.-4 лютого.-

Орієнтир.-№3.-С.10 

463     Про погодження наказу Міністра енергетики та вугільної промисловості від 15 

січня 2015 р.№10 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 січня    2015 

року №60 //Уряд. кур’єр.-2015.-3 лютого.-С.13 

464     Про погодження наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 

13 січня 2015 року №4. : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 січня    

2015 року №55 //Уряд. кур’єр.-2015.-3 лютого.-С.13 

465      Про звільнення Ю.Нечая з посади голови Тальнівської районної державної 

адміністрації Черкаської області : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 

січня    2015 року №83 //Уряд. кур’єр.-2015.-3 лютого.-С.12 

466     Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Урядом 

Литовської Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України  стосовно створення 

спільної військової частини : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня    

2015 року №54//Уряд. кур’єр.-2015.-31 січня.-С.5 

467     Про затвердження плану державних статистичних спостережень на 2014 - 2015 

роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січня    2015 року 

№53//Уряд. кур’єр.-2015.-31 січня.-С.5 



468      Про віднесення нерухомого майна санаторію « Лермонтовський» у м. Одесі до 

сфери управління Міністерства юстиції : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 21 січня 2015 року №52 //Уряд. кур’єр.-2015.-30 січня.-С.4 

469     Про передачу майнового комплексу військового містечка №216 у м. Харкові до 

сфери  управління Міністерства внутрішніх справ : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 21 січня 2015 року №38 //Уряд. кур’єр.-2015.-30 січня.-С.4 

470     Про залучення позики від Уряду Федеративної Республіки Німмечина через 

Кредитну установу для відбудови (KfW) для реалізації муніципальної програми 

захисту клімату- Україна, проекту «Проект муніципального водного господарства в м. 

Чернівці,стадія1» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року 

№37 //Уряд. кур’єр.-2015.-29 січня.-С.9 

471    Про визнання такими , що втратило чинність , розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 5 листопада 2014р №1075: розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 21 січня 2015 року №32 //Уряд. кур’єр.-2015.-29 січня.-С.9 

472     Деякі питання укладення та здійснення контролю за виконанням генеральної 

угоди між Кабінетом Міністрів України , всеукраїнським об’єднаннями профспілок 

організацій роботодавців : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 

2015 року №39 //Уряд. кур’єр.-2015.-29 січня.-С.4 

473     Про доручення на здійснення державних зовнішніх запозичень у 2015 році : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №51 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-29 січня.-С.4 

474     Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пункту 

контролю: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №50 

//Уряд. кур’єр.-2015.-28 січня.-С.4 

475     Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 

листопада 2008р.№1473 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 січня 

2015 року №49 //Уряд. кур’єр.-2015.-28 січня.-С.14 

476     Про надання дозволу на проведення переревірок щодо дотримування вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту: розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 26 січня 2015 року №48 //Уряд. кур’єр.-2015.-28 січня.-С.14 

477     Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №46 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-28 січня.-С.14 

478      Про погодження наказу Фонду Державного майна від 23 грудня 2014 року 

№2823 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №46 

//Уряд. кур’єр.-2015.-28 січня.-С.14 

479     Про погодження наказу Фонду державного майна від 23 грудня 2014 року 

№2829 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №45 

//Уряд. кур’єр.-2015.-28 січня.-С.14 

480     Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери 

розповсюдження, в яких у 2015 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 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 

2015 року №41 //Уряд. кур’єр.-2015.-28 січня.-С.4 



481     Про погодження наказу Фонду Державного майна від 26 грудня 2014р №2851 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №44 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-28 січня.-С.4 

482     Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної служби 

геології та надр України на Бояркіна М.О. : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 23 січня 2015 року №43 //Уряд. кур’єр.-2015.-27 січня.-С.4 

483     Про призначення Загороднього В.П. першим заступником Голови Державної 

регуляторної служби України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 

січня 2015 року №28 //Уряд. кур’єр.-2015.-24 січня.-С.12 

484    Про призначення Бондарчука І.В. заступником Голови Державної архівної  

служби України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року 

№29 //Уряд. кур’єр.-2015.-24 січня.-С.12 

485     Про призначення Чернеги Р.Т. Головою Державної служби України з питань 

праці: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №27 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-24 січня.-С.12 

486     Про призначення Урульського О.С. Головою Державного космічного агентства  

України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №26 

//Уряд. кур’єр.-2015.-24 січня.-С.12 

487     Про призначення Карандєєва Р.В. заступником Міністра культури України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №25 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-24 січня.-С.12 

488    Про призначення Янчука А.В. заступником Міністра юстиції України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №24 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-24 січня.-С.12 

489     Про звільнення Заглоцького С.П. з посади члена правління публічного 

акціонерного товариства « Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг»  : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №23 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-24 січня.-С.12 

490    Про звільнення Вітряного Я.В. з посади голови правління публічного 

акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг»  : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №22 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-24 січня.-С.12 

491    Про звільнення Черненка В.М. з посади Голови Державної інспекції України з 

безпеки на наземному транспорті : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 

січня 2015 року №21 //Уряд. кур’єр.-2015.-24 січня.-С.12 

492     Про звільнення Казимира М.М. з посади голови Державної екологічної інспекції 

України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №20 

//Уряд. кур’єр.-2015.-24 січня.-С.12 

493      Про звільнення Янчука А.В. з посади заступника Міністра юстиції України з 

питань європейської інтеграції : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 

січня 2015 року №19 //Уряд. кур’єр.-2015.-24 січня.-С.12 

494      Про звільнення Бондарчука І.В. з  посади заступника Міністра юстиції України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №18 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-24 січня.-С.12 



495     Про призначення Радченка А.А. заступником голови правління публічного 

акціонерного товариства «Аграрний фонд» : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 21 січня 2015 року №31 //Уряд. кур’єр.-2015.-24 січня.-С.12 

496     Про призначення Усенка Р.А. заступником Голови Державної реєстраційної 

служби України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року 

№30 //Уряд. кур’єр.-2015.-24 січня.-С.4 

497     Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №36 //Уряд. 

кур’єр.-2015.-24 січня.-С.4 

498     Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 5 грудня 

2014року№1188 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2014 року 

№1238 //Уряд. кур’єр.-2015.-23 січня.-С.8 

499     Про підписання Додаткової угоди №1 ( у формі обміну листами) між Урядом 

України та Європейським Союзом, представленим Європейською комісією до Угоди 

про фінансування програм за участю багатьох країн (Програма дій Тасіс з ядерної 

безпеки 2006 року) : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2014 

року №1285 //Уряд. кур’єр.-2015.-22 січня.-С.4 

500     Про схвалення Проекту Спільної заяви Уряду України та Уряду Федеративної 

Республіки Німеччина: розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 січня 2015 

року №15 //Уряд. кур’єр.-2015.-22 січня.-С.4 

501     Про передачу спеціалізованих броньованих автомобілів в безоплатне тимчасове 

користування : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2014 року 

№1286 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 січня.-С.13 

502     Про звільнення Ісаєнко Д.В.з посади заступника Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №2 //Уряд. кур’єр.-

2015.-17 січня.-С.4 

503    Про звільнення Севастьянової Н.І. з посади Урядового уповноваженого у 

справах Європейського суду з прав людини : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 14 січня 2015 року №3 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 січня.-С.4 

504     Про звільнення Ліщинського О.І. з посади заступника Міністра  оборони 

України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №4 

//Уряд. кур’єр.-2015.-17 січня.-С.4 

505    Про звільнення Чернякова В.В. з посади Голови державного агентства лісових 

ресурсів України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року 

№5 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 січня.-С.4 

506    Про звільнення Шпак А.В. з посади першого заступника директора Українського 

інституту національної пам’яті : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 

січня 2015 року №6 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 січня.-С.4 

507     Про звільнення  ТиліщакаВ.С. з посади  заступника директора Українського 

інституту національної пам’яті : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 

січня 2015 року №7 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 січня.-С.4 

508     Про звільнення Зінченка О.М. з посади Заступника директора Українського 

інституту національної пам’яті : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 

січня 2015 року №8 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 січня.-С.4 



509     Про звільнення Шеніна О.М. з посади заступника Голови Державного агентства 

України  з туризму та курортів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 

січня 2015 року №9 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 січня.-С.4 

510    Про призначення Краснопольського Я.В. першим заступником Міністра 

аграрної політики та продовольства України : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 14 січня 2015 року №10 //Уряд. кур’єр.-2015.-17 січня.-С.4 

511    Про призначення Севастьянової Н.І. першим заступником Міністра  юстиції 

України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року 

№11//Уряд. кур’єр.-2015.-17 січня.-С.4 

512     Про призначення Гнидюк Н.А. заступником Міністра Кабінету Міністрів 

України – директором Урядового офісу з питань європейської інтеграції : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №12//Уряд. 

кур’єр.-2015.-17 січня.-С.4 

513     Про звільнення Гнидюк Н.А. з посади директора Урядового офісу з питань 

європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №13//Уряд. кур’єр.-2015.-17 

січня.-С.4 

514     Про призначення Гнидюк Н.А. заступником Міністра Кабінету Міністрів 

України – директором Урядового офісу з питань європейської інтеграції : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №14//Уряд. 

кур’єр.-2015.-17 січня.-С.4 

515     Деякі питання функціонування державного підприємства «Донецька залізниця»  

: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2014 року №1284//Уряд. 

кур’єр.-2015.-13 січня.-С.12 

516     Про призначення Ляпіної К.М. Головою Державної регуляторної служби 

України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 січня 2015 року №1//Уряд. 

кур’єр.-2015.-13 січня.-С.12 

517     Про погодження наказу Фонду державного майна від 17 грудня 2014 року 

№2791: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 року 

№1282//Уряд. кур’єр.-2015.-9 січня.-С.4 

518     Про затвердження голови Української частини Українсько- німецької групи 

високого рівня з економічного співробітництва : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 24 грудня 2014 року №1283//Уряд. кур’єр.-2015.-6 січня.-С.13 

519      Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 

України» у 2014 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 

року №1281//Уряд. кур’єр.-2015.-6 січня.-С.13 

520     Про визнання такими , що втратили чинність , деяких розпоряджень Кабінету 

Міністрів України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2014 

року №1280//Уряд. кур’єр.-2015.-6 січня.-С.13 
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