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                                                   Закони України  

1           Про  внесення змін до статті 282 Митного кодексу України : закон України від 2 

червня 2015 року №423 // Уряд. кур’єр.-2015.-27 червня.-С.9 

2           Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам « щодо встановлення щомісячної 

доплати інвалідам з дитинства підгрупи А1 групи : закон України від 2 червня 2015 

року №495 // Уряд. кур’єр.-2015.-27 червня.-С.9 

3           Про внесення змін до деяких законів України  щодо стабілізації фінансового 

стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» : закон України від 14 

травня 2015 року №423 // Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.-С.11 

4          Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку : 

закон України від 14 травня 2015 року №417 // Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.-С.6 

5          Про внесення змін до законів України щодо встановлення цін (тарифів) : закон 

України від 2 червня 2015 року №499 // Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.-С.10 

6         Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня 

соціального захисту окремих категорій : закон України від 14 травня 2015 року №426 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.-С.10 

7         Про внесення змін до бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про особливості здійснення правочинів з державним , гарантованим державою 

боргом та місцевим боргом» : закон України від 19 травня 2015 року №437 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-24 червня.-С.11 

8        Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального 

захисту громадян України , які проходять військову службу під час особливого періоду : 

закон України від 14 травня 2015 року №433 // Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.-С.11 

9        Про внесення змін до статті 10.1 Закону України № Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей : закон України від 19 травня 2015 року 

№448 // Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.-С.11 

10       Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки дитячо - юнацького 

спорту та фізичного виховання дітей : закон України від 19 травня 2015 року №453 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.-С.11 

11       Про внесення змін до статті 7 Закону України « Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» щодо соціального захисту сімей, члени  яких 

мають у власності чи володінні земельні ділянки : закон України від 19 травня 2015 

року №454 // Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.-С.11 

12       Про ратифікацію Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист 

інвестицій : закон України від 3 червня 2015 року №505 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 

червня.-С.10 

13       Про внесення зміни достатті21 Закону України  «Про державну таємницю» : 

закон України від 12 травня 2015 року №374 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.-С.10 

14       Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих 

положень з питань судоустрою : закон України від 21 травня 2015 року №469 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-17 червня.-С.9 



15       Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою  

боргом та місцевим боргом : закон України від 19 травня 2015 року №436 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-17 червня.-С.9 

16       Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення 

строкових депозитів : закон України від 14 травня 2015 року №424 // Уряд. кур’єр.-

2015.-17 червня.-С.9 

17       Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

гарантій законної професійної діяльності журналістів : закон України від 14 травня 

2015 року №421 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.-С.9 

18       Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо посилення 

гарантій законної професійної діяльності журналістів : закон України від 14 травня 

2015 року №421 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.-С.9 

19       Про внесення змін до статті 266 податкового кодексу України  щодо звільнення 

від оподаткування нерухомості релігійних організацій : закон України від 14 травня 

2015 року №420 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.-С.9 

20       Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо регулювання 

діяльності священнослужителів (капеланів) в органах та установах, що належать до 

сфери управління Державної пенітенціарної служби України : закон України від 14 

травня 2015 року №419 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.-С.9 

21        Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо рішень 

Уповноваженого органу з питань  державної допомоги : закон України від 14 травня 

2015 року №416 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.-С.9 

22        Про внесення змін до Закону « Про  вищу освіту» щодо  Закону України «Про 

вищу освіту» щодо встановлення  обмежень при обрання на посаду  ( призначення 

виконувача обов’язків) керівника вищого навчального закладу : закон України від 14 

травня 2015 року №415 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.-С.8 

23       Про внесення зміни  до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку 

та мобілізацію» : закон України від 14 травня 2015 року №413 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 

червня.-С.8 

24      Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України  щодо 

порядку тимчасово вилучення майна та проведення  обшуку : закон України від 13 

травня 2015 року №394 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.-С.8 

25      Про внесення змін до Податкового кодексу України  щодо військового збору : 

закон України від 13 травня 2015 року №381 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.-С.8 

26      Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом»  : закон 

України від 12 травня 2015 року №372 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.-С.8 

27      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо децентралізації 

повноважень у сфері архітектурно- будівельного контролю та удосконалення 

містобудівного законодавства : закон України від 9 квітня 2015 року №320 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-17 червня.-С.8 

28      Про позбавлення В.Януковича звання президента України : закон України від 4 

лютого 2015 року №144 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.-С.4 

29      Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування 

земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із землеустрою, 



розробленої до 2013 року : закон України від 14 травня 2015 року №418 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-10 червня.-С.15 

30       Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони 

приватизації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель  

державної і комунальної власності, на яких ці об’єкти розташовані : закон України від 

12 травня 2015 року №388 // Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.-Орієнтир.-№19.-С.15 

31       Про внесення змін до закону України  « Про рекламу» щодо частки реклами, яка 

розповсюджується на телебаченні і радіо : закон України від 12 травня 2015 року №386 

// Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.- Орієнтир.-№19.-С.15 

32       Про правовий режим воєнного стану : закон України від 12 травня 2015 року 

№389 // Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.- Орієнтир.-№19.-С.7 

33        Про демонстрацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації 

про співробітництво у військовій галузі : закон України від 21 травня 2015 року №467 

// Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.-С.4 

34        Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією про 

співробітництво в галузі воєнної розвідки : закон України від 21 травня 2015 року 

№466 // Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.-С.4 

35        Про денонсацію Угоди між Урядом України  та Урядом Російської Федерації про 

організацію військових міждержавних  перевезень та розрахунки за них : закон України 

від 21 травня 2015 року №465 // Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.-С.4 

36       Про денонсацію Угоди між Кабінетом Міністрів України  та Урядом Російської 

Федерації про взаємну охорону секретної інформації : закон України від 21 травня 2015 

року №464 // Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.-С.4 

37       Про денонсацію Угоди між Урядом України  та Урядом Російської Федерації про 

транзит через території України  військових формувань Російської Федерації, які 

тимчасово знаходяться та території Республіки Молдова : закон України від 21 травня 

2015 року №463 // Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.-С.4 

38       Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей 

виконання проектів міжнародної технічної допомоги на Чорнобильській АЕС : закон 

України від 23 квітня 2015 року №364 // Уряд. кур’єр.-2015.-4 червня.-С.9 

39       Про внесення зміни  до Закону України «Про наукову і науково- технічну 

діяльність» щодо збереження  науково- педагогічного кадрового потенціалу України : 

закон України від 21 квітня 2015 року №340 // Уряд. кур’єр.-2015.-3 червня.-Орієнтир.-

№18.-С.8 ; Праця і зарплата.-2015.-20 травня.-С.29 

40       Про  доступ до архівів  репресивних органів комуністичного тоталітарного 

режиму 19017-1991 років : закон України від 9 квітня 2015 року №316 // Уряд. кур’єр.-

2015.-3 червня.-Орієнтир.-№18.-С.7 

41      Про  внесення змін до  Закону України  «Про вищу освіту» щодо  вдосконалення 

прийому на навчання та розміщення державного замовлення : закон України від 23 

квітня 2015 року №367 // Уряд. кур’єр.-2015.-29 травня.-С.13 

42      Про внесення зміни до  статті 197 Податкового кодексу України для забезпечення 

виконання державних контрактів з оборонного замовлення та договорів на постачання 

продукції оборонного призначення : закон України від 23 квітня 2015 року №366 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-29 травня.-С.13 



43        Про внесення зміни до  статті 287 Митного кодексу України  щодо створення 

сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного 

замовлення та договорів на постачання продукції оборонного призначення  : закон 

України від 23 квітня 2015 року №365 // Уряд. кур’єр.-2015.-29 травня.-С.13 

44       Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових 

інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації : закон 

України від 9 квітня 2015 року №328 // Уряд. кур’єр.-2015.-29 травня.-С.13 

45       Про запровадження нових інвестиційних можливостей. гарантування прав та 

законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної 

енергомодернізації : закон України від 9 квітня 2015 року №327 // Уряд. кур’єр.-2015.-

29 травня.-С.13 

46       Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей  про 

бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи : закон України від 21 травня 

2015 року №475 // Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.-С.9 

47       Про  внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 

доходів, отриманих нерезидентами за борговими зобов’язаннями: закон України від 22 

травня 2015 року №482 // Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.-С.9 

48       Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України  у ХХ 

столітті : закон України від 9 квітня 2015 року №314 // Уряд. кур’єр.-2015.-27 травня.-

Орієнтир.-№17.-С.9 

49       Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років : 

закон України від 9 квітня 2015 року №315 // Уряд. кур’єр.-2015.-27 травня.-Орієнтир.-

№17.-С.13 

50       Про ринок природного газу : закон України від 9 квітня 2015 року №329 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-27 травня.-Орієнтир.-№17.-С.17 

51       Про засудження комуністичного та націонал- соціалістичного  (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки : закон 

України від 9 квітня 2015 року №317 // Уряд. кур’єр.-2015.-27 травня.-Орієнтир.-№17.-

С.8 

52       Про побічні продукти тваринного походження , не призначені для споживання  

людиною : закон України від 7 квітня 2015 року №287 // Уряд. кур’єр.-2015.-20 

травня.-Орієнтир.-№16.-С.7 

53       Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони  

тваринного світу : закон України від 9 квітня 2015 року №322 // Уряд. кур’єр.-2015.-20 

травня.-Орієнтир.-№16.-С.9 

54       Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо охорони 

біорізноманіття : закон України від 15 травня 2015 року №271 // Уряд. кур’єр.-2015.-20 

травня.-Орієнтир.-№16.-С.9  

55      Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним 

банком ( Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України») : закон 

України від 22 квітня 2015 року №346 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 травня.-С.4 

56      Про внесення зміни до статті23 Закону України  «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію» щодо посилення захисту прав дітей-інвалідів: закон України від 21 квітня 



2015 року №339 // Уряд. кур’єр.-2015.-14 травня.-С.4; Праця і зарплата.-2015.-20 

травня.-С.29 

57       Про внесення змін до статті 69 Податкового кодексу України щодо спрощення 

умов ведення бізнесу : закон України від 21 квітня 2015 року №344 // Уряд. кур’єр.-

2015.-14 травня.-С.4 

58       Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоро- 

в’я  : закон України від 9 квітня 2015 року №326 // Уряд. кур’єр.-2015.-14 травня.-С.4 

59       Про внесення зміни до Податкового кодексу щодо звільнення від  оподаткування 

деяких лікарських засобів та медичних виробів : закон України від 9 квітня 2015 року 

№332 // Уряд. кур’єр.-2015.-13 травня.-Орієнтир.-№15.-С.8 

60       Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо кредитних зобов’язань: 

закон України від 9 квітня 2015 року №321 // Уряд. кур’єр.-2015.-13 травня.-Орієнтир.-

№15.-С.8 
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« Про планування і формування державного оборонного замовлення» : указ Президента 

України  від 27 березня 2015 року №183 // Уряд. кур’єр.-2015.-1 квітня.-С.4 

185     Про рішення Ради національної безпеки і оборони  України від 12 березня 2015 

року « Про стан подолання негативних наслідків, спричинених втратою матеріальних 

носіїв секретної інформації на тимчасово окупованій території України В районі 



проведення антитерористичної операції , в Донецькій та Луганській областях»  : указ 

Президента України  від 30 березня 2015 року №184 // Уряд. кур’єр.-2015.-1 квітня.-С.4 

186       Про внесення зміни до Указу Президента України від 25 жовтня 2007 року № 

1020 : указ Президента України  від 30 березня 2015 року №184 // Уряд. кур’єр.-2015.-1 

квітня.-С.4 

187      Про направлення національного персоналу для участі України в тренувально- 

дорадчій Місії НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан  : указ 

Президента України  від 30 березня 2015 року №185 // Уряд. кур’єр.-2015.-1 квітня.-

Орієнтир.-С.4 

                          Президент України . Розпорядження  

188       Про уповноваження Н.Яресько та  В.Гонтаревої на підписання Меморандуму 

про взаєморозуміння  між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як 

Кредитором і Кредитної Угоди між Україною як  Позичальником і Національним 

банком України  як Фінансовим агентством Позичальник4а та Европейським Союзом як 

Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського 

Союзу у сумі до 1 мільярда 800 мільйонів євро Америки : розпорядження Президента 

України від 18 травня 2015 року №520 // Уряд. кур’єр.-2015.-5 червня.-С.4 

189       Про уповноваження Н.Яресько на підписання  Листа про внесення  змін до 

Фінансової угоди «Європейські дороги  України (Проект покращення транспортно - 

експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва) « між Україною та 

Європейським інвестиційним банком : розпорядження Президента України від 18 

травня 2015 року №519 // Уряд. кур’єр.-2015.-5 червня.-С.10 

190       Про уповноваження Н.Яресько на підписання  Листа про внесення  змін до 

Фінансової угоди між Укураїною та Європейським інвестиційним банком (Проект 

«Будівництво повітряної лінії 750 Кв Запорізька АЕС- Каховська») : розпорядження 

Президента України від 18 травня 2015 року №518 // Уряд. кур’єр.-2015.-5 червня.-С.10 

191       Питання укладення Угоди про гарантії запозичення між Україною  та 

Сполученими Штатами Америки : розпорядження Президента України від 28 квітня 

2015 року №506 // Уряд. кур’єр.-2015.-6 травня.-С.4 

192       Про делегацію України для участі у переговорах із Міжнародним  банком 

реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди  про  позику (Друга позика на 

політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку : 

розпорядження Президента України від 20 квітня 2015 року №506 // Уряд. кур’єр.-

2015.-6 травня.-Орієнтир.-№14С.8 

193      Про внесення зміни до Розпорядження Президента України  від 25 червня 

2009року №118 : розпорядження Президента України від 14 квітня 2015 року №430 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-16 квітня.-С.4 

194      Про уповноваження І.Казима на підписання Спільного комюніке про 

встановлення дипломатичних відносин між Україною та Федерацією Сент-Кітто і Невіс 

: розпорядження Президента України від 3 квітня 2015 року №408 // Уряд. кур’єр.-

2015.-7 квітня.-С.8 

195      Про міжвідомчу робочу групу з координації повернення  в Україну коштів , 

одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України : розпорядження 

Президента України від 26 березня 2015 року №296 // Уряд. кур’єр.-2015.-1 квітня.-

Орієнтир.-№9.-С.7 



                                          Україна Верховна Рада 

196        Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України  «Про Премію 

Верховної Ради України  за внесок молоді у розвиток  парламентаризму, місцевого 

самоврядування  :постанова Верховної Ради України від 2 червня 2015 року № 507 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.-С.9 

197       Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 11 грудня 2014 

року № 32 –У111»Про зміни в адміністративно- територіальному устрої Донецької 

області, зміну і встановлення меж Волноваського, Новоазовського та Гельманівського 

районів Донецької області :  постанова Верховної Ради України від 20 травня 2015 

року № 457 // Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.-С.9 

198       Про зміну і встановлення меж Артемівського району Донецької області :  

постанова Верховної Ради України від 20 травня 2015 року № 458 // Уряд. кур’єр.-

2015.-28 травня.-С.9 

199      Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно - патріотичного 

виховання дітей та молоді :  постанова Верховної Ради України від 12 травня 2015 року 

№ 373 // Уряд. кур’єр.-2015.-27 травня.-Орієнтир.-№17.-С.15 

200      Про перейменування села Дібрівка Ізяславського району Хмельницької області :  

постанова Верховної Ради України від 13 травня 2015 року № 409 // Уряд. кур’єр.-

2015.-27 травня.-Орієнтир.-№17.-С.14 

201      Про перейменування села Скипче Городецького району Хмельницької області :  

постанова Верховної Ради України від 13 травня 2015 року № 408 // Уряд. кур’єр.-

2015.-27 травня.-Орієнтир.-№17.-С.14 

202     Про перейменування села Галаєвець Липоводолинського району Сумської 

області:  постанова Верховної Ради України від 13 травня 2015 року № 405 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-27 травня.-Орієнтир.-№17.-С.14 

203      Про перейменування села Прибілля Жидачівського району Львівської області :  

постанова Верховної Ради України від 13 травня 2015 року № 406 // Уряд. кур’єр.-

2015.-27 травня.-Орієнтир.-№17.-С.14 

204      Про перейменування села Кимличка Липоводолинського району Сумської 

області:  постанова Верховної Ради України від 13 травня 2015 року № 404 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-27 травня.-Орієнтир.-№17.-С.14 

205      Про перейменування села Мельникове  Липоводолинського району Сумської 

області:  постанова Верховної Ради України від 13 травня 2015 року № 402 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-27 травня.-Орієнтир.-№17.-С.14 

206      Про зміну та встановлення меж  міста Вінниця і Вінницького району Вінницької 

області :  постанова Верховної Ради України від 13 травня 2015 року № 401 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-27 травня.-Орієнтир.-№17.-С.14 

207      Про зміну та встановлення меж  міста Дунаївці Дунаєвецького району 

Хмельницької області :  постанова Верховної Ради України від 13 травня 2015 року № 

400 // Уряд. кур’єр.-2015.-27 травня.-Орієнтир.-№17.-С.14 

208      Про віднесення міста Гадяч Гадецького району Полтавської області до категорії 

міст обласного значення :  постанова Верховної Ради України від 13 травня 2015 року 

№ 399 // Уряд. кур’єр.-2015.-27 травня.-Орієнтир.-№17.-С.14 



209         Про віднесення міста Бережани Бережанського району Тернопільської області 

до категорії міст обласного значення :  постанова Верховної Ради України від 13 травня 

2015 року № 398 // Уряд. кур’єр.-2015.-27 травня.-Орієнтир.-№17.-С.14 

210        Про віднесення міста Кременець Кременецького району Тернопільської області 

до категорії міст обласного значення :  постанова Верховної Ради України від 13 травня 

2015 року № 397 // Уряд. кур’єр.-2015.-27 травня.-Орієнтир.-№17.-С.14 

211       Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України  з питань 

майбутнього : постанова Верховної Ради України від 22 квітня 2015 року № 353 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-13 травня.-Орієнтир.-№15.-С.8 

212       Про проведення парламентських слухань на тему : «Сімейна політика України – 

цілі та завдання» : постанова Верховної Ради України від 22 квітня 2015 року № 352 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-28 квітня.-С.10 

213       Про Рекомендації парламентських слухань на тему :»Про зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС, об’єкт «Укриття» та перспективи розвитку зони відчуження»: 

постанова Верховної Ради України від 22 квітня 2015 року № 348 // Уряд. кур’єр.-

2015.-28 квітня.-С.10 

 

                                           Кабінет Міністрів . Постанови  

214        Про внесення зміни до пункту 10 Порядку акредитації закладу охорони здоров’я 

: постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня  2015 року № 329// Уряд. кур’єр.-

2015.-27 червня.- С.4 

215        Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним 

органам про прийняття працівника на роботу : постанова Кабінету Міністрів України від 

17 червня  2015 року № 413// Уряд. кур’єр.-2015.-27 червня.- С.4 

216       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 27 квітня 

2011р. №449 та визнання такою, що втратила чинність , постанови Кабінету Міністрів 

України  від 29 лютого 2012р.№281: постанова Кабінету Міністрів України від 17 

червня  2015 року № 422// Уряд. кур’єр.-2015.-26 червня.- С.12 

217       Про затвердження Порядку подання суб’єктами  господарювання, 

підприємствами , установами та логанізаціями, що не є суб’єктами первинного 

фінансового моніторингу, інформації на захист Державної служби фінансового 

моніторингу : постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня  2015 року № 411// 

Уряд. кур’єр.-2015.-26 червня.- С.11 

218      Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності , яка підлягає державному ветиринарно - 

санітарному контролю та нагляду , і визначається періодичність проведення планових 

заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною 

службою : постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня  2015 року № 402// 

Уряд. кур’єр.-2015.-26 червня.- С.11 

219       Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових 

рішень : постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня  2015 року № 401// Уряд. 

кур’єр.-2015.-26 червня.- С.11 

220       Про внесення зміни до Положення про Міністерство культури України : 

постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня  2015 року № 420// Уряд. кур’єр.-

2015.-26 червня.- С.4 



221        Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 

грудня 2011р.№1399 : постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня  2015 року 

№ 399// Уряд. кур’єр.-2015.-26 червня.- С.4 

222       Про внесення змін до Положення про професійно- технічний навчальний заклад 

: постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня  2015 року № 414// Уряд. кур’єр.-

2015.-26 червня.- С.4 

223        Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерац ії 

про контроль за якістю продукції, що постачається для Збройних Сил України і 

Збройних Сил Російської Федерації : постанова Кабінету Міністрів України від 17 

червня  2015 року № 412// Уряд. кур’єр.-2015.-26 червня.- С.4 

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

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення: 

постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня  2015 року № 425// Уряд. кур’єр.-

2015.-25 червня.- С.10 

225        Про затвердження Порядку використання коштів ,передбачених у державному 

бюджеті для забезпечення житлом осіб , які брали безпосередню участь  в 

антитерористичній операції та / або у забезпеченні її проведення і втратили 

функціональні можливості ніжних кінцівок : постанова Кабінету Міністрів України від 

17 червня  2015 року № 467// Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.- С.10 

226        Про внесення змін до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 1 

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

року № 399// Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.- С.12 

227       Деякі питання діяльності Державної служби у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції : постанова Кабінету Міністрів України від 15 

червня  2015 року № 395// Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.- С.12 

228       Про внесення змін до пункту 9  Порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які 

претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального  або 

особливо відповідального становища , та посад з підвищеним корупційним ризиком : 

постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня  2015 року № 258// Уряд. кур’єр.-

2015.-24 червня.- С.12 

229       Про внесення змін та визнання такими , що втратили чинність , деяких постанов 

Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня  2015 

року № 419// Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.- С.12 

230       Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 

2014 р.№65 : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня  2015 року № 272// 

Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.- С.11 

231       Про внесення зміни до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від7 

листопада 2007р.№ 1294 : постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня  2015 

року № 406// Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.- С.4 

232       Про внесення зміни до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб 

рядового і начальницького складу : постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня  

2015 року № 404// Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.- С.4 



233       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 

року №137 : постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня  2015 року № 403// 

Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.- С.4 

234      Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з 

урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї  : постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 червня  2015 року № 389// Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.- С.4 

235      Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для державної підтримки організації та проведення Всеукраїнським 

фізкультурно- спортивним товариством « Колос» роботи з розвитку фізичної культури і 

спорту серед сільського населення : постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня  

2015 року № 233// Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.- С.10 

236      Про визнання такими , що втратили чинніс ть , постанов Кабінету Міністрів 

України  від 25 травня 2011р.№616 і від 30 січня 2013р.№60 : постанова Кабінету 

Міністрів України від 22 квітня  2015 року № 232// Уряд. кур’єр.-2015.-24 червня.- С.10 

237      Про затвердження Порядку забезпечення діяльності прийомних сімей , дитячих 

будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованої території або 

району проведення антитерористичної операції : постанова Кабінету Міністрів України 

від 4 червня  2015 року № 356// Уряд. кур’єр.-2015.-20 червня.- С.9 

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

Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня  2015 року № 

372// Уряд. кур’єр.-2015.-20 червня.- С.4 

239        Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 

серпня 2002р. №1243 : постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня  2015 року 

№ 370// Уряд. кур’єр.-2015.-20 червня.- С.4 

240       Деякі питання Харківського державного авіаційного орденів жовтневої 

революції та Трудового Червоного прапору виробничого підприємства і державного 

підприємства «Завод 410 ЦА» : постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня  

2015 року № 393// Уряд. кур’єр.-2015.-19 червня.- С.10 

241       Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки : постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня  2015 року № 390// 

Уряд. кур’єр.-2015.-19 червня.- С.10 

242       Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з 

урахуванням середньомісячного сукупного доходу : постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 червня  2015 року № 389// Уряд. кур’єр.-2015.-19 червня.- С.9 

243       Деякі питання діяльності міжнародних благодійних організацій , їх філій та 

представництв: постанова Кабінету Міністр ів України від 22 квітня  2015 року № 397// 

Уряд. кур’єр.-2015.-19 червня.- С.4 

245      Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів , передбачених у 

державному бюджеті для обслуговування кредитів, залучених для реалізації проектів 

«Циклон-4» та «Створення Національної супутникової системи зв’язку» : постанова 

Кабінету Міністрів України від 15 червня  2015 року № 392// Уряд. кур’єр.-2015.-19 

червня.- С.4 

246      Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : 

постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня  2015 року № 244// Уряд. кур’єр.-

2015.-18 червня.- С.11 



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

березня 2014р.№65 : постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня  2015 року № 

364// Уряд. кур’єр.-2015.-18 червня.- С.12 

248       Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня  2015 року № 

224// Уряд. кур’єр.-2015.-18 червня.- С.10 

249       Про внесення змін до пункту 4 Положення Про Міністерство юстиції України : 

постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня  2015 року № 191// Уряд. кур’єр.-

2015.-18 червня.- С.10 

250       Про внесення змін до Правил застосування спеціальних засобів 

військовослужбовцями військової служби правопорядку у Збройних Силах України під 

час здійснення службових обов’язків : постанова Кабінету Міністрів України  від 15 

квітня 2015 року №205 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 червня.-С.10 

251       Про внесення змін у додаток до  постанови Кабінету Міністрів України від 23 

липня 2008р. №680: постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня  2015 року № 

385// Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.- С.4 

252       Про виділення коштів у 2015 році реалазції проекту «Реконструкція споруд 

очисним стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та 

утилізації осадів Бортницької станції аерації» : постанова Кабінету Міністрів України 

від 4 червня  2015 року № 386// Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.- С.10 

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

Кабінету Міністрів України від 8 квітня  2015 року № 387// Уряд. кур’єр.-2015.-17 

червня.- С.4 

254       Про внесення змін до пункту 2 Технічного регламенту щодо вимог до  

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

Міністрів України від 4 червня  2015 року № 391// Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.- С.10 

255       Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  від 3 вересня 

2008р.№777 і від 2 грудня 2009р. № 1354 : постанова Кабінету Міністрів України від 15 

червня  2015 року № 396// Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.- С.10 

256      Про додаткову капіталізацію публічного акціонерного товариства акціонерний 

банк «Укргазбанк» : постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня  2015 року № 

384// Уряд. кур’єр.-2015.-16 червня.- С.4 

257      Про внесення змін до постанови Кабінету  Міністрів України від 14 січня 

2009р.№4 : постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня  2015 року № 352// 

Уряд. кур’єр.-2015.-16 червня.- С.9 

258      Про затвердження Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів 

України і Урядом Румунії про покладення волоконно- оптичного кабелю через 

українсько- румунський державний  кордон у районі між населеними пунктами  Орлівка 

(Україна) та Ісакуа ( Румунія) : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня  

2015 року № 202// Уряд. кур’єр.-2015.-13 червня.- С.4 

259       Про внесення змін до   , затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 лютого 2007р.№253 : постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня  2015 

року № 274// Уряд. кур’єр.-2015.-13 червня.- С.10 



260       Про відновлення дії деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня  2015 року № 256// Уряд. кур’єр.-2015.-11 

червня.- С.14 

261      Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  від 14 липня 

1993р.№534 і від 9 березня 2006 р.№268 та визнання таким, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 

5 травня  2015 року № 261// Уряд. кур’єр.-2015.-11 червня.- С.10 

262       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 

2011р.№11 : постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня  2015 року № 262// 

Уряд. кур’єр.-2015.-11 червня.- С.10 

263        Про внесення змін до порядків, затверджених постановами  Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2001р.№1751 і від 24 лютого 2003р.№250 : постанова Кабінету 

Міністрів України від 4 червня  2015 року № 355// Уряд. кур’єр.-2015.-11 червня.- С.11 

265        Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці : постанова Кабінету 

Міністрів України від 4 червня  2015 року № 374// Уряд. кур’єр.-2015.-11 червня.- С.11 

266        Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 29 

лютого 2012 р № 306: постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня  2015 року № 

361// Уряд. кур’єр.-2015.-11 червня.- С.11 

267         Про внесення змін до Положення про військові комісаріати : постанова 

Кабінету Міністрів України від 4 червня  2015 року № 369// Уряд. кур’єр.-2015.-11 

червня.- С.12 

268         Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України  від 25 

червня 2014р. №200 : постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня  2015 року № 

371// Уряд. кур’єр.-2015.-11 червня.- С.12 

269       Про затвердження положення про міністерство охорони здоров’я України : 

постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня  2015 року № 267// Уряд. кур’єр.-

2015.-10 червня.- Орієнтир.-№19.-С.8 

270       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010р. № 796 : постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня  2015 року № 305// 

Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.- Орієнтир.-№19.-С.10 

271      Про затвердження Порядку постачання озброєння , військової і спеціальної 

техніки під час особливого періоду, введення надзвичайного стану та у період 

проведення  антитерористичної операції : постанова Кабінету Міністрів України від 25 

лютого  2015 року № 345// Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.- Орієнтир.-№19.-С.10 

272      Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції ,а 

також для інвалідів 1-11 групи  з числа військовослужбовців, які брали участь у 

зазначеній операції, та потребують поліпшення  житлових умов : постанова Кабінету 

Міністрів України від 20 травня  2015 року № 348// Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.- 

Орієнтир.-№19.-С.101 

273       Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України  

та виїзду з неї : постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня  2015 року № 367// 

Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.- Орієнтир.-№19.-С.11 



274        Про внесення змін до пункту 1 постанови кабінету Міністрів України від 24 

грудня 2014р.№707 : постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня  2015 року № 

377// Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.- Орієнтир.-№19.-С.13 

275        Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині 

бюджету розвитку власних надходжень бюджетних установ в установах банків 

державного сектору : постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня  2015 року 

№ 378// Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.- Орієнтир.-№19.-С.13 

276        Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для створення і програмно- технічного забезпечення системи  

інформаційно- аналітичної підтримки, інформаційно- медичного забезпечення  та 

виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту : 

постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня  2015 року № 380// Уряд. кур’єр.-

2015.-10 червня.- Орієнтир.-№19.-С.11 

277       Про затвердження Порядку розрахунку діапазону цін (рентабельності) та 

медіани  такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення : постанова Кабінету 

Міністрів України від 4 червня  2015 року № 381// Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.- 

Орієнтир.-№19.-С.14 

278        Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня  2015 року № 266// Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.- Орієнтир.-

№19.-С.14 

279      Про затвердження Порядку та умов надання в 2015 році субвенції з державного 

бюджету місцевим  бюджетам на часткове фінансування дитячо- юнацьких спортивних 

шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування  з 

тимчасової втрати працездатності : постанова Кабінету Міністрів України від 31 

березня  2015 року № 254// Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.- Орієнтир.-№19.-С.14 

280     Про відновлення дії деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня  2015 року № 266// Уряд. кур’єр.-2015.-10 

червня.- Орієнтир.-№19.-С.14 

281     Про затвердження Порядку використання коштів , передбачених у державному 

бюджеті Державному управлінню справами на будівництві капітальний ремонт . 

реконструкцію реставрацію та придбання  обладнання : постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 червня  2015 року № 359// Уряд. кур’єр.-2015.-9 червня.- С.9 

282      Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову 

енергію. Опалення та постачання гарячої води . послуги з централізованого 

водопостачання населенню : постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня  2015 

року № 375// Уряд. кур’єр.-2015.-9 червня.- С.9 

283       Про внесення зміни до пункту 7 Положення про Державну фіскальну службу 

України : постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня  2015 року № 360// Уряд. 

кур’єр.-2015.-9 червня.- С.10 

284        Деякі питання використання  коштів, передбачених у державному бюджеті для 

проведення всеукраїнських  та міжнародних олімпіад у сфері освіти. Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року» : постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня  2015 

року № 328// Уряд. кур’єр.-2015.-9 червня.- С.9 



285       Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 

України» : постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня  2015 року № 362// Уряд. 

кур’єр.-2015.-9 червня.- С.4 

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

Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня  2015 року № 

358// Уряд. кур’єр.-2015.-9 червня.- С.4 

287       Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони  здоров’я для  

здійснення  заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції  та 

розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» : постанова 

Кабінету Міністрів України від 27 травня  2015 року № 350// Уряд. кур’єр.-2015.-6 

червня.- С.9 

288       Про збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої  установи 

«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»  : постанова 

Кабінету Міністрів України від 27 травня  2015 року № 343// Уряд. кур’єр.-2015.-6 

червня.- С.6 

289       Про затвердження програми співробітництва між Урядом України  і Урядом 

Турецької  Республіки  у сфері культури : постанова Кабінету Міністрів України від 14 

травня  2015 року № 293// Уряд. кур’єр.-2015.-6 червня.- С.6 

290        Деякі питання реорганізації  територіальних органів Державної  пенітенціарної 

служби : постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня  2015 року № 277// Уряд. 

кур’єр.-2015.-6 червня.- С.6 

291        Про внесення змін до Порядку відшкодування особами витрат, пов’язаних з їх 

утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ : постанова 

Кабінету Міністрів України від 14 травня  2015 року № 276// Уряд. кур’єр.-2015.-5 

червня.- С.4 

292        Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України  та Урядом 

Королівства Данія про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України  та 

Урядом Королівства Данія про спрощення оформлення віз  : постанова Кабінету 

Міністрів України від 14 травня  2015 року № 280// Уряд. кур’єр.-2015.-5 червня.- С.4 

293        Про внесення змін до Порядку реєстрації , перереєстрації безробітних та 

ведення обліку осіб , які шукають роботу : постанова Кабінету Міністрів України від 27  

травня  2015 року № 334// Уряд. кур’єр.-2015.-5 червня.- С.4 

294        Про внесення зміни до пункту 2 постанови кабінету Міністрів україни від 4 

червня 2003р.№853 : постанова Кабінету Міністрів України від 27  травня  2015 року 

№ 342// Уряд. кур’єр.-2015.-5 червня.- С.4 

295        Про внесення змін до сплати  збору на обов’язкове державне пенсійне 

страхування з окремих  видів господарських операцій : постанова Кабінету Міністрів 

України від 27  травня  2015 року № 331// Уряд. кур’єр.-2015.-5 червня.- С.10 

296        Про внесення змін до постанови кабінету Міністрів України від 7 серпня 

2013р.№702 : постанова Кабінету Міністрів України від 27  травня  2015 року № 338// 

Уряд. кур’єр.-2015.-5 червня.- С.10  

297        Про затвердження технічного регламенту енергетичного маркування 

електричних ламп та світильників: постанова Кабінету Міністрів України від 27  травня  

2015 року № 340// Уряд. кур’єр.-2015.-5 червня.- С.10  



298      Про порядок прийняття рішень щодо невідповідності діяльності, найменування 

та/ або символіки юридичної особи, політичної пратті, її обласної. Міської, районної 

організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом  політичної 

партії , іншого об’єднання  громадян вимогам закону України  «Про  засудження 

комуністичного  та націонал- соціалістичного (нацистського) тоталітарних  режимів в 

Україні та заборону  пропаганди їхньої символіки : постанова Кабінету Міністрів 

України від 27  травня  2015 року № 354 / / Уряд. кур’єр.-2015.-5 червня.- С.11 

299       Про внесення змін до постанови кабінету Міністрів України від 25 березня 

2015р.№170 : постанова Кабінету Міністрів України від 27  травня  2015 року № 353 / / 

Уряд. кур’єр.-2015.-5 червня.- С.12 

300       Деякі питання підготовки проектів актів законодавства в електронній формі : 

постанова Кабінету Міністрів України від 27  травня  2015 року № 351/ / Уряд. кур’єр.-

2015.-4 червня.- С.11 

301       Про внесення змін до постанови кабінету Міністрів України від 7 листопада 

2013р.№838 : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня  2015 року № 220/ / 

Уряд. кур’єр.-2015.-4 червня.- С.10 

302        Про внесення змін до постанови кабінету Міністрів України від 4 квітня 

2014р.№85 : постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня  2015 року № 349/ / 

Уряд. кур’єр.-2015.-4 червня.- С.4 

303        Про затвердження Порядку фінансового забезпечення потреб національної 

оборони держави, мобілізованої підготовки , заходів  з мобілізації та Збройних сил за 

рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб : постанова Кабінету 

Міністрів України від 27 травня  2015 року № 339/ / Уряд. кур’єр.-2015.-4 червня.- С.4 

304       Про внесення змін та визнання  такими, що втратили чинність, деяких постанов 

кабінету Міністрів України  у зв’язку з прийняттям Закону України  « Про запобігання 

корупції « : постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня  2015 року № 301/ / 

Уряд. кур’єр.-2015.-3 червня.- Орієнтир.-№18.-С.4 

305       Про затвердження Порядку використання коштів , передбачених у державному 

бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом 

здешевлення  кредитів : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня  2015 року 

№ 300/ / Уряд. кур’єр.-2015.-3 червня.- С.10 

306       Деякі питання  Єдиної державної інформаційної системі у сфері запобігання   та 

протидії легалізації ( відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму  та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : 

постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня  2015 року № 299/ / Уряд. кур’єр.-

2015.-3 червня.-С.10 

307       Про внесення змін до переліку закладів фізичної культури і спорту , яким 

надається статус бази олімпійської. Параолімпійської та дефлімпійської підготовки : 

постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня  2015 року № 287/ / Уряд. кур’єр.-

2015.-3 червня.-Орієнтир.-№18.-С.10 

308       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 16 листопада 

2001р.№1557 : постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня  2015 року № 292/ / 

Уряд. кур’єр.-2015.-3 червня.-Орієнтир.-№18.-С.8 

309       Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально- економічної компенсації ризику 



населення, яке проживає на території зони спостереження : постанова Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня  2015 року № 284/ / Уряд. кур’єр.-2015.-3 червня.-

Орієнтир.-№18.-С.8 

310        Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для фінансування заходів з ведення лісового  і мисливського 

господарства. Охорони і захисту лісів і лісовому фонді : постанова Кабінету Міністрів 

України від 14 травня  2015 року № 275/ / Уряд. кур’єр.-2015.-3 червня.-С.4 

311       Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків. Що 

відповідають державним будівельним нормам , у жилі будинки : постанова Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня  2015 року № 321// Уряд. кур’єр.-2015.-30 травня.- С.9 

312       Про затвердження складу наглядової ради Державної акціонерної компанії «Ліки 

України «: постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня  2015 року № 327// 

Уряд. кур’єр.-2015.-30 травня.- С.9 

313       Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету  Міністрів України від 1 

березня 2014р.№65 : постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня  2015 року № 

341// Уряд. кур’єр.-2015.-30 травня.- С.9 

314      Про внесення зміни до пункту 30 Переліку категорій працівників, яким може 

бути надано службові жилі приміщення : постанова Кабінету Міністрів України від 29 

квітня  2015 року № 246// Уряд. кур’єр.-2015.-29 травня.- С.12 

315      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 14 лютого 

2015р.№43 : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня  2015 року № 324// 

Уряд. кур’єр.-2015.-29 травня.- С.12 

316      Про визнання такими, що втратили чинність , деяких актів Кабінету Міністрів 

України : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня  2015 року № 247// Уряд. 

кур’єр.-2015.-29 травня.- С.12 

317      Про внесення змін до пункту 26 Порядку проведення державних випробувань, 

державної реєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня  2015 

року № 249// Уряд. кур’єр.-2015.-29 травня.- С.12 

318      Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг: 

постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня  2015 року № 251// Уряд. кур’єр.-

2015.-29 травня.- С.12 

319      Про внесення змін до пункту 3  Порядку використання коштів. Передбачених у 

державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців , осіб 

рядового і начальницького складу : постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня  

2015 року № 325// Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.- С.12 

320      Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, 

призначених  для розвитку дорожнього господарства областей української частини  

карпатського Єврорегіону (зокрема доріг Мукачеве- Львів, Татарів- Кам’янець – 

Подільський, Стрий – Мамалига : постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня  

2015 року № 323// Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.- С.12 

321      Про внесення зміни до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 

лютого 2011р. №98: постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня  2015 року № 

322// Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.- С.12 



322      Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 

1995р.№672 та від 11 грудня 1999р.№2263 : постанова Каб інету Міністрів України від 

14 травня  2015 року № 278// Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.- С.12 

323      Про внесення змін до Положення про Міністерств внутрішніх справ України : 

постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня  2015 року № 315// Уряд. кур’єр.-

2015.-28 травня.- С.11 

324      Про утворення деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ : 

постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня  2015 року № 314// Уряд. кур’єр.-

2015.-28 травня.- С.11 

325      Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів 

України  від 1 березня 2014р.№65 : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня  

2015 року № 248// Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.- С.11 

326      Про внесення змін до Положення про Міністерство фінансів України : постанова 

Кабінету Міністрів України від 22 квітня  2015 року № 225// Уряд. кур’єр.-2015.-28 

травня.- С.11 

327     Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 26 червня 

2013р.№450 : постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня  2015 року № 313// 

Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.- С.10 

328     Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів , передбачених у 

державному бюджеті для комплексного медико- санітарного забезпечення та лікування 

онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних  медичних технологій 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : постанова Кабінету 

Міністрів України від 14 травня  2015 року № 286// Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.- 

С.10 

329     Про затвердження переліку суб’єктів космічної діяльності , які звільняються до 1 

січня 2018р.від сплати податку на майно, відмінне від земельної ділянки : постанова 

Кабінету Міністрів України від 20 травня  2015 року № 308// Уряд. кур’єр.-2015.-28 

травня.- С.10 

330    Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України «: 

постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня  2015 року № 316// Уряд. кур’єр.-

2015.-28 травня.-С.4 

331    Про внесення зміни до пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи : постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня  2015 

року № 312// Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.-С.4 

332     Про внесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України : 

постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня  2015 року № 295// Уряд. кур’єр.-

2015.-28 травня.-С.4 

333     Про внесення зміни до пункту 11 Порядку відвідування Будинку Уряду 

посадовим і службовим особам,  громадянами України , іноземцями та особам без 

громадянства : постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня  2015 року № 236 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.-С.4 

331    Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за 

літературно- мистецькі твори  для дітей та юнацтва : постанова Кабінету Міністрів 

України від 20 травня  2015 року № 309 // Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.-С.10 



332      Про внесення змін до Порядку  використання  коштів , передбачених  у 

державному бюджеті Міністерству культури за деякими програмами : постанова 

Кабінету Міністрів України від 14 травня  2015 року № 290// Уряд. кур’єр.-2015.-27 

травня.- С.10 

333      Про затвердження Положення про Державне космічне агентство України : 

постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня  2015 року № 281// Уряд. кур’єр.-

2015.-27 травня.- Орієнтир.-№17.-С.10 

334     Про перейменування села Шевченка Славутського району Хмельницької області : 

постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня  2015 року № 407// Уряд. кур’єр.-

2015.-27 травня.- Орієнтир.-№17.-С.14 

335     Про внесення зміни до пункту 28 Порядку проведення конкурсу на право оренди 

державного майна : постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня  2015 року № 

294// Уряд. кур’єр.-2015.-27 травня.-С.4 

336     Про здійснення державних зовнішніх запозичень  у 2015 році  

: постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня  2015 року № 320// Уряд. кур’єр.-

2015.-27 травня.-С.4 

337     Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації 

про військово- технічне співробітництво: постанова Кабінету Міністрів України від 20 

травня  2015 року № 307// Уряд. кур’єр.-2015.-27 травня.-С.4 

338     Про внесення змін до пункту 3 Порядку реалізації за межі України компонентів 

донорської  крові і препаратів. Виготовлених з донорської крові та її компонентів . а 

також вивезення з України  донорської крові та її компонентів: постанова Кабінету 

Міністрів України від 25 травня  2015 року № 318// Уряд. кур’єр.-2015.-26 травня.-С.8 

339     Питання забезпечення сталого функціонування об’єктів  державної власності, що 

мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері  телекомунікацій 

та зв’язку ,  в особливий період : постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня  

2015 року № 317// Уряд. кур’єр.-2015.-26 травня.-С.8 

340     Про внесення змін до Порядку надання дозволу на здійснення міжнародною 

фінансовою організацією емісії облігацій на території України : постанова Кабінету 

Міністрів України від 20 травня  2015 року № 310// Уряд. кур’єр.-2015.-23 травня.-С.9 

341    Про внесення змін до Положення Раду бізнес- обмудмена : постанова Кабінету 

Міністрів України від 20 травня  2015 року № 306// Уряд. кур’єр.-2015.-23 травня.-С.4 

342    Про затвердження Порядку та умов надання у 2015 році субвенції з державного 

бюджету обласному бюджету Одеської області на будівництво лікувального корпусу 

Одеської обласної дитячої клінічної лікарні : постанова Кабінету Міністрів України від 

20 травня  2015 року № 304// Уряд. кур’єр.-2015.-23 травня.-С.4 

343    Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2015 рік : постанова 

Кабінету Міністрів України від 14 травня  2015 року № 283// Уряд. кур’єр.-2015.-22 

травня.-С.10 

344     Про внесення змін до Порядку використання коштів. Передбачених у державному 

бюджеті для фінансової підтримки  друкованих періодичних видань культурологічного 

напряму, та гастрольної діяльності вітчизняних виконавців : постанова Кабінету 

Міністрів України від 14 травня  2015 року № 291// Уряд. кур’єр.-2015.-22 травня.-С.4 

345     Про компенсаційні виплати особам, які постраждали  внаслідок Чорнобильської 

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



Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня  2015 року № 

285// Уряд. кур’єр.-2015.-22 травня.-С.4 

346      Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядка оформлення  , 

видачі, обліку, пересилання , вилучення, повернення  державі , знищення паспорта 

громадянина України : постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня  2015 року 

№ 302// Уряд. кур’єр.-2015.-22 травня.-С.8 

347      Деякі питання запровадження марок акцизного податку нового зразка для 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів : постанова Кабінету Міністрів України від 14 

травня  2015 року № 296// Уряд. кур’єр.-2015.-20 травня.-С.10 

348      Про внесення змін до методик, затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 1995р.№213 і від 23 листопада 2011р.№1278: постанова Кабінету 

Міністрів України від 25 березня  2015 року № 268// Уряд. кур’єр.-2015.-20 травня.-

Орієнтир.-№16.-С.8 

349       Деякі питання стягнення готівки, яка належить платникові податків. У рахунок 

погашення його податкового боргу : постанова Кабінету Міністрів України від 14 

травня 2015 року № 273// Уряд. кур’єр.-2015.-19 травня.- С.4 

350       Про внесення змін у додатки до постанови  Кабінету Міністрів України від 7 

листопада 2007р.№1294 : постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 

року № 230// Уряд. кур’єр.-2015.-19 травня.- С.9 

351       Про внесення змін  до постанови  Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014р 

.№505 : постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 257// Уряд. 

кур’єр.-2015.-19 травня.- С.10 

352       Про внесення зміни  до пункту 3 постанови  Кабінету Міністрів України від 13 

грудня 2000р. №1822 : постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року 

№ 228// Уряд. кур’єр.-2015.-16 травня.- С.4 

353       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 2 березня 

2010р.№230 : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 253// 

Уряд. кур’єр.-2015.-16 травня.- С.7 

354      Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  від 17 квітня 2008р. 

№392 1 від 23 березня 2011р.№348 : постанова Кабінету Міністрів України від 18 

березня  2015 року № 255// Уряд. кур’єр.-2015.-15 травня.- С.4 

355     Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році : постанова 

Кабінету Міністрів України від 12 травня  2015 року № 271// Уряд. кур’єр.-2015.-15 

травня.- С.8 

356     Деякі питання здійснення попередньої оплати закупівлі обладнання і 

устаткування, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних ( зелених) 

інфестицій: постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня  2015 року № 270// 

Уряд. кур’єр.-2015.-14 травня.- С.5 

357    Про внесення змін до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил  та 

інших військових формувань  : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 252// Уряд. кур’єр.-2015.-14 травня.- С.7 

358     Деякі питання державного підприємства «Антонов»   : постанова Кабінету 

Міністрів України від 31 березня  2015 року № 269// Уряд. кур’єр.-2015.-13 травня.- 

С.11 



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

2014р.№509 : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 264// 

Уряд. кур’єр.-2015.-13 травня.- Орієнтир.-№15.-С.11 

360       Про затвердження Державної програми  щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки : 

постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265// Уряд. кур’єр.-

2015.-13 травня.- Орієнтир.-№15.-С.10 

361       Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території . 

де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному 

обсязі свої повноваження : постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 2015 

року № 235// Уряд. кур’єр.-2015.-13 травня.- Орієнтир.-№15.-С.10 

367        Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 3 листопада 

2010 р.№996 : постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 234// 

Уряд. кур’єр.-2015.-13 травня.- Орієнтир.-№15.-С.8 

368       Про затвердження базового нормативу відрахування частин прибутку, що 

спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово- господарської 

діяльності у 2014 році господарських товариств , у статутному  капіталі яки х є 

корпоративні права держави : постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 

року № 241// Уряд. кур’єр.-2015.-8 травня.- С.4 

369       Про внесення змін до Положення про  порядок надання пільгових 

довготермінових кредитів молодлим сімям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкціцю( і придбання житла : постанова Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року № 245// Уряд. кур’єр.-2015.-8 травня.- С.11 

370      Про деякі особливості грошового забезпечення та заробітної плати  осіб 

начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ: постанова Кабінету 

Міністрів України від 7 квітня 2015 року № 260// Уряд. кур’єр.-2015.-7 травня.- С.9 

371       Деякі питання регулювання діяльності з транспортування природного газу 

магістральними трубопроводами територією України  : постанова Кабінету Міністрів 

України від 22 квітня 2015 року № 243// Уряд. кур’єр.-2015.-7 травня.- С.9 

372       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2008р 

№446: постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року № 235// Уряд. 

кур’єр.-2015.-7 травня.- С.8 

373       Про внесення зміни до пункту 13 додатка до постанови Кабінету Міністрів 

україни  від 1 березня 2014р №65 : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 242// Уряд. кур’єр.-2015.-7 травня.- С.9 

374        Про утворення міжвідомчої групи для координації дій із забезпечення 

стабільної господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Запорізький  

виробничий алюмінієвий комбінат» : постанова Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 року № 242// Уряд. кур’єр.-2015.-7 травня.- С.9 

375       Про внесення змін  до норм споживання природного газу населенням у разі 

відсутності газових лічильників : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 237// Уряд. кур’єр.-2015.-6 травня.- С.4 

376       Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка : постанова 

Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193// Уряд. кур’єр.-2015.-6 

травня.-Орієнтир.-№14.- С.8 



377       Про затвердження Методики формування  територіальних громад : постанова 

Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 214// Уряд. кур’єр.-2015.-6 

травня.-Орієнтир.-№14.- С.9 

378       Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну 

підсистему єдиної єдиної державної системи цивільного захисту : постанова Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101// Уряд. кур’єр.-2015.-6 травня.-

Орієнтир.-№14.- С.10 

379      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 

2015р.№68 : постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року №238// Уряд. 

кур’єр.-2015.-6 травня.-Орієнтир.-№14.- С.11 

380      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 

2014р.№595 : постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року №239// 

Уряд. кур’єр.-2015.-6 травня.-Орієнтир.-№14.- С.11 

381       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 

2010р.№243 і від 17 жовтня 2011р. №1056 : постанова Кабінету Міністрів України від 8 

квітня 2015 року №231// Уряд. кур’єр.-2015.-6 травня.-Орієнтир.-№14.- С.11 

382        Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, 

реконструкцію)інфраструктури у Донецькій та Луганські областях : постанова Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року №250// Уряд. кур’єр.-2015.-6 травня.-

Орієнтир.-№14.- С.12 

383       Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 

грудня 1996р.№1548: постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року 

№250// Уряд. кур’єр.-2015.-6 травня.- С.12 

384       Про внесенння змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 

1996р №992 : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 216// 

Уряд. кур’єр.-2015.-30 квітня.- С.9 

385      Про внесення змін до Положення про Єдину державну електронну базу з питань 

освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 229// Уряд. 

кур’єр.-2015.-29 квітня.- С.11 

386       Про затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття на 2015 рік : постанова Кабінету 

Міністрів України від 22 квітня 2015 року № 226// Уряд. кур’єр.-2015.-29 квітня.- С.4 

387       Про погодження наказу Фонду державного майна  від 14 квітня 2015р.№544  

Про затвердження Порядку реєстрації деяких спадкових справ у Спадковому реєстрі : 

постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 210// Уряд. кур’єр.-

2015.-28 квітня.- С.10 

388       Про внесення змиін до Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, 

яка проживає разом з інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, який за 

висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього 

догляду , на догляд за ним : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 

року № 219// Уряд. кур’єр.-2015.-28 квітня.- С.10 

389        Про внесення змін до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів : 

постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року № 219// Уряд. кур’єр.-

2015.-28 квітня.- С.10 



 

 

 

390        Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для  здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих 

учасників антитерористичної операції : постанова Кабінету Міністрів України від 15 

квітня 2015 року № 221/ Уряд. кур’єр.-2015.-25 квітня.- С.8 

391        Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково - 

педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222/ 

Уряд. кур’єр.-2015.-25 квітня.- С.8 

392        Про внесення змін до схеми спрямування і координації діяльності  центральних 

органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів 

Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 

року № 183/ Уряд. кур’єр.-2015.-24 квітня.- С.10 

393        Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 листопада 

1997р.№1302 і від 7 березня 2012р. №176 : постанова Кабінету Міністрів України від 8 

квітня 2015 року № 187/ Уряд. кур’єр.-2015.-24 квітня.- С.9 

394        Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 18 березня 

2015р№115: постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 217/ 

Уряд. кур’єр.-2015.-24 квітня.- С.8 

395        Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України : 

постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215/ Уряд. кур’єр.-

2015.-24 квітня.- С.8 

396        Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України  та Урядом 

Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі здоров’я   та карантину 

тварин : постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 188// Уряд. 

кур’єр.-2015.-23 квітня.- С.4 

396        Про внесення змін до переліку  органів ліцензування : постанова Кабінету 

Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 199// Уряд. кур’єр.-2015.-23 квітня.- С.4 

Про внесення змін до пункту 4 Типового положення про пункт тимчасового 

перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні : 

постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 211// Уряд. кур’єр.-

2015.-23 квітня.- С.4 

397       Про визання такими , що втратили чинність , деяких  ауктів Кабінету Міністрів 

України : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 198// Уряд. 

кур’єр.-2015.-23 квітня.- С.7 

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

Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 201/ Уряд. кур’єр.-2015.-23 

квітня.- С.7 

399       Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат у зв’язку  з 

відкликанням прокурорів із щорічної основної або додаткової оплачуваної відпустки : 

постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 209/ Уряд. кур’єр.-

2015.-23 квітня.- С.7 



400     Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої територ ії України  та районів проведення 

антитерористичної операції Є для покриття  витрат на проживання ,в тому числі  на 

оплату житлово- комунальних послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 31 

березня 2015 року № 212/ Уряд. кур’єр.-2015.-23 квітня.- С.7 

401      Деякі питання використання у 2015 році коштів для здійснення заходів у сфері 

енерноефективності  та енергозбереження : постанова Кабінету Міністрів України від 8 

квітня 2015 року № 177/ Уряд. кур’єр.-2015.-23 квітня.- С.7 

402      Про внесення змін до Порядку проведення спеціального навчання працівників 

суб’єктів  перевезення небезпечних вантажів : постанова Кабінету Міністрів України від 

8 квітня 2015 року № 186/ Уряд. кур’єр.-2015.-23 квітня.- С.8 

403      Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету 

Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 213/ Уряд. кур’єр.-2015.-23 квітня.- С.8 

404      Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 29 грудня 

2010р.№1248 : постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 192// 

Уряд. кур’єр.-2015.-22 квітня.- С.4 

405     Про внесення зміни у додаток 17 до постанови від 14 серпня 2013р.№703 : 

постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 197// Уряд. кур’єр.-

2015.-22 квітня.- С.4 

406     Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів , передбачених у 

державному бюджеті для розселення та облаштування де портативних кримських татар 

та осіб інших національностей, які були депортовані з територій України : постанова 

Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 208// Уряд. кур’єр.-2015.-22 

квітня.- С.4 

407      Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення  заходів із соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або 

відставку) : постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 179// 

Уряд. кур’єр.-2015.-22 квітня.- Орієнтир.-№12.-С.8 

408      Про затвердження порядків з-за кордону  радіоелектронних засобів та 

випромінювання пристроїв спеціального призначення і ввезення з-за кордону, 

придбання , встановлення  та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінюваль-  

них пристроїв спеціального призначення : постанова Кабінету Міністрів України від 8 

квітня 2015 року № 184// Уряд. кур’єр.-2015.-22 квітня.- Орієнтир.-№12.-С.8 

409       Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для виплати матеріальної допомоги  військовослужбовцям, звільненим з 

військової строкової служби : постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 

року № 185// Уряд. кур’єр.-2015.-22 квітня.- Орієнтир.-№12.-С.9 ; Праця і зарплата.-

2015.-6 травня.-С.29 

410        Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань перевірки стану 

оперативного обладнання територій, прилеглих до району проведення 

антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях» : постанова Кабінету 

Міністрів України від 18 березня 2015 року № 204// Уряд. кур’єр.-2015.-22 квітня.- 

Орієнтир.-№12.-С.9 



411           Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військово - 

цивільних адміністрацій : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 

року № 207// Уряд. кур’єр.-2015.-21 квітня.-С.9 

412           Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 

2013р. №450 : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 203// 

Уряд. кур’єр.-2015.-21 квітня.-С.9 

413          Про внесення зміни у додаток до Порядку здійснення державного контролю за 

міжнародними передачами товарів військового призначення : постанова Кабінету 

Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 206// Уряд. кур’єр.-2015.-21 квітня.-С.4 

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

1 вересня 2016 року : постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 

189// Уряд. кур’єр.-2015.-21 квітня.-С.4 

415        Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених  у державному 

бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції 

санаторно- курортним лікуванням: постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 

2015 року № 200// Уряд. кур’єр.-2015.-18 квітня.-С.9 

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

2011р№70 : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 180 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-17 квітня.- С.9 

417       Про внесення змін до переліку центральних органів виконавчої влади , інших 

державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із 

членства України в міжнародних організаціях : постанова Кабінету Міністрів України 

від 8 квітня 2015 року № 178 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 квітня.- С.9 

418      Про внесення змін до порядку . затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України  від 28 лютого 2011р.№218 і від 9 березня 2011р.№219 : постанова Кабінету 

Міністрів України від 31 березня 2015 року № 176 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 квітня.- С.9 

419       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від  26 січня 

2011р№59 : постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 173 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-17 квітня.- С.9 ; Праця і зарплата.-2015.-6травня.-С.29 

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

Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 165 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 

квітня.- С.9 

421         Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю 

України : постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 159 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-16 квітня.- С.11 

422        Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству «Кримський дім» 

: постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 154 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-16 квітня.- С.11 

423       Деякі питання державного фонду регіонального розвитку : постанова Кабінету 

Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 // Уряд. кур’єр.-2015.-16 квітня.- 

С.10 

424       Питання використання у 2015 році коштів державного  фонду регіонального 

розвитку : постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 195 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-16 квітня.- С.10 



425        Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства «Державний 

експортно-імпортний банк України» : постанова Кабінету Міністрів України від 8 

квітня 2015 року № 194 // Уряд. кур’єр.-2015.-16 квітня.- С.4 

426        Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів 

України  від 16 жовтня 2014р.№541 : постанова Кабінету Міністрів України від 31 

березня 2015 року № 166 // Уряд. кур’єр.-2015.-16 квітня.- С.4 

427        Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії 

про місцевий прикордонний рух : постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 

2015 року № 164 // Уряд. кур’єр.-2015.-16 квітня.- С.4 

428       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 

2006р№1686 : постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 157 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.- С.12 

429      Про внесення змін до Державної цільової соціальної програми  протидії торгівлі 

людьми на період до 2015 року  : постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 

2015 року № 121 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.- С.12  

430       Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

здійснення захисту прав та інтересів України під час розв’язання міжнародних спорів за 

участю України  та інших суб’єктах міжнародного права : постанова Кабінету Міністрів 

України від 8 квітня 2015 року № 182 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.- С.11 

431       Про затвердження Порядку забезпечення громадян , які страждають на рідкісні 

(ороранні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами 

для спеціального дієтичного споживання : постанова Кабінету Міністрів України від 8 

квітня 2015 року № 160 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.- С.11 

432       Про внесення змін до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими  

під державні гарантії , що використовуються для розв’язання завдань та здійснення 

заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та  проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу : постанова Кабінету 

Міністрів України від 31 березня 2015 року № 175 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-С.11  

433       Про внесення зміни до пункту 16 Технічного регламенту радіообладнання і 

телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання : постанова Кабінету 

Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 182// Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.- С.4 

434       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 

р.№107 : постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2015 року № 169// Уряд. 

кур’єр.-2015.-11 квітня.- С.10 

435       Про затвердження Порядку про ведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які 

претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, та посад з підвищеним  корупційним ризиком, і 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 // Уряд. кур’єр.-2015.-9 квітня.- С.6 

436       Про внесення змін до пункту 1 Порядку використання коштів , передбачених у 

державному бюджеті для підтримки експлуатаційно безпечного стану судноплавних 

шлюзів внутрішніх водних шляхів : постанова Кабінету Міністрів України від 31 

березня 2015 року № 161 // Уряд. кур’єр.-2015.-9 квітня.- С.4 



437        Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з 

питань запобігання корупції : постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 

року № 170 // Уряд. кур’єр.-2015.-9 квітня.- С.4 

438        Про внесення змін у додаток до Порядку та умов надання субсидії з державного 

бюджету  місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони  

здоров’я  та   лікарських засобів для інгаляційної анестезії : постанова Кабінету 

Міністрів України від 31 березня 2015 року № 151 // Уряд. кур’єр.-2015.-9 квітня.- С.4 

439       Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 березня 2012р. 

№210 : постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 152 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-9 квітня.- С.4 

440       Про затвердження норм харчування іноземців та осіб без громадянства, що 

розміщуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, 

які незаконно перебувають в Україні, пунктах тимчасового розміщення біженців 

державної міграційної служби : постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2015 року № 144 // Уряд. кур’єр.-2015.-8 квітня.- С.6 

441        Про внесення змін до переліку органів ліцензування : постанова Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2015 року № 144 // Уряд. кур’єр.-2015.-8 квітня.- С.6 

442        Про внесення зміни до пункту 17 Порядку придбання , перевезення , зберігання 

, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів у закладах охорони здоров’я : постанова Кабінету Міністрів України від 18 

березня 2015 року № 113 // Уряд. кур’єр.-2015.-8 квітня.- С.6 

443        Про внесення змін до Порядку проведення перевірки  достовірності відомостей 

щодо застосування заборон ,передбачених частинами третього і четвертою статті 1 

Закону України «Про очищення влади» : постанова Кабінету Міністрів України від 25 

березня 2015 року № 167 // Уряд. кур’єр.-2015.-8 квітня.- С.5 

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

Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 165 // Уряд. кур’єр.-2015.-8 

квітня.- С.4 

446       Про внесення змін до пункту 2 Порядку  продовження строку перебування та 

продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців  та осіб без 
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кур’єр.-2015.-19 червня.-С.4 

502      Деякі питання управління корпоративними правами держави Кабінетом 

Міністрів України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 4 червня 2015 року 

№ 591// Уряд. кур’єр.-2015.-19 червня.-С.4 



503         Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 

22 жовтня 2014р.№1021: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 22 квітня 2015 

року № 489// Уряд. кур’єр.-2015.-19 червня.-С.10 

504        Про уповноваження Міністра фінансів на підписання векселів у національній 

валюті на користь Міжнародного валютного фонду: розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 27 травня 2015 року № 540// Уряд. кур’єр.-2015.-19 червня.-С.10 

505       Про погодження наказу Фонду державного майна від 28 квітня 2015р.№624 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 4 червня 2015 року № 578// Уряд. 

кур’єр.-2015.-19 червня.-С.10 

506       Про утворення Урядової комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що 

виникла 8 червня 2015р. у Київській області : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 9 червня 2015 року № 583// Уряд. кур’єр.-2015.-18 червня.-С. 4 

507       Про надання дозволу на проведення перевірок деяких суб’єктів ринку 

телекомунікацій та користувачів радіочастотного  ресурсу України у смугах радіочастот 

загального користування : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 травня 

2015 року № 558// Уряд. кур’єр.-2015.-18 червня.-С. 4 

508        Про передачу нерухомого майна у м. Черкасах в оперативне управління 

Державної судової адміністрації : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 25 

лютого 2015 року № 144// Уряд. кур’єр.-2015.-18 червня.-С. 10 

509        Про надання дозволу Державній службі спеціального зв’язку та захисту 

інформації проводити перевірки стану криптографічного  захисту інформації : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15 квітня 2015 року № 373// Уряд. 

кур’єр.-2015.-18 червня.-С. 10 

510        Про  визнання  таким , що  втратило чинність , розпорядження  Кабінет  

Міністрів  України  від 9 квітня 2008р.№613 : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 4 квітня 2015 року № 567// Уряд. кур’єр.-2015.-18 червня.-С. 12 

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

України від 20 травня 2015 року № 519 : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 

27 травня 2015 року № 556// Уряд. кур’єр.-2015.-18 червня.-С. 12 

512      Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди ( у формі обміну 

нотами) між Кабінетом Міністрів України  та Урядом Республіки  Польща  про  взаємне 

працевлаштування членів сімей працівників закордонних дипломатичних установ: 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 травня 2015 року № 556 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-18 червня.-С. 12 

513      Про внесення зміни до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України  від 

26 жовтня 2000р.№423 : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 4 червня 2015 

року № 584 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 червня.-С. 12 

514      Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання положень 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 роки : розпорядження 

Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2015 року № 450 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 

червня.-С. 12 

515      Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування державної 

політики в інноваційні сфері на 2015-2019 роки : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 4 червня 2015 року № 575 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 червня.-С. 12 



516        Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько- 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік: 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 травня 2015 року № 539// Уряд. 

кур’єр.-2015.-18 червня.-С. 12 

517        Про віднесення нерухомого майна до сфери  управління Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 травня 2015 року № 589// Уряд. 

кур’єр.-2015.-17 червня.-С.4 

518        Про затвердження нового складу наглядової ради Державної іпотечної установи 

: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15 червня 2015 року № 594// Уряд. 

кур’єр.-2015.-17 червня.-С.10 

519       Про затвердження плану першочергових заходів щодо створення Національної 

мережі мобільного зв’язку  державних органів на 2015 рік: розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 20 травня 2015 року № 523// Уряд. кур’єр.-2015.-17 червня.-С.11 

520       Деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства «Національна  

акціонерна компанія «Нафтогаз України «: розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 15 червня 2015 року № 539// Уряд. кур’єр.-2015.-16 червня.-С. 4 

521       Деякі питання  діяльності публічного акціонерного товариства «Національна  

акціонерна компанія «Нафтогаз України «: розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 15 червня 2015 року №588// Уряд. кур’єр.-2015.-16 червня.-С. 4 

522      Про подання на ратифікацію Верховною Радою України  між Урядом України та 

Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про повітряне 

сполучення : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 4 червня 2015 року 

№580// Уряд. кур’єр.-2015.-16 червня.-С. 8 

523       Про подання на ратифікацію Верховною Радою України  Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про умови розміщення  

дипломатичних представництв України в Естонській Республіці та Естонської 

Республіки в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 травня 2015 

року №554// Уряд. кур’єр.-2015.-16 червня.-С. 8 

524      Про схвалення проекту Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки Польща про відкриття на українсько- польському 

державному кордоні міжнародного  пункту пропуску для автомобільного  сполучення 

«Угринів- Долгобичув»  та визнання  виду руху : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 27 травня 2015 року №548// Уряд. кур’єр.-2015.-16 червня.-С. 8 

525      Про підписання протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом  

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  про внесення змін до 

Меморандуму про взаєморозуміння між кабінетом Міністрів України  та Урядом 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо обміну та 

взаємної оборони  інформації з обмеженим доступом у сфері оборони : розпорядження 

Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2015 року №444// Уряд. кур’єр.-2015.-13 

червня.-С. 4 

526      Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України  та Урядом Королівства 

Саудівської Аравії про співробітництво в оборонній сфері: розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 14 травня 2015 року №477// Уряд. кур’єр.-2015.-13 червня.-С. 4 



527        Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Міністрів 

України  і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважень : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15 квітня 2015 року №376// Уряд. 

кур’єр.-2015.-13 червня.-С. 10 

528        Про уповноваження Міністерства інфраструктури на підписання  Протоколу 

про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону  та сталий розвиток Карпат : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 22 квітня 2015 року №408// Уряд. 

кур’єр.-2015.-13 червня.-С. 10 

529       Про затвердження плану заходів на 2015 рік з реалізації Стратег ії державної 

політики щодо наркотиків на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 25 березня 2015 року №514// Уряд. кур’єр.-2015.-13 червня.-С. 10 

530      Про підписання Протоколу між Кабінетом Міністрів України  та Урядом 

республіки Польща про внесення змін до Угоди  між Урядом України та Урядом 

Республіки Польща про взаємні поставки озброєння, військової техніки та надання 

послуг у військово- технічній галузі : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 4 

червня 2015 року №572// Уряд. кур’єр.-2015.-13 червня.-С. 10 

531      Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України  та Урядом Держави 

Катар про війсьвово- технічне співробітництво : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 4 червня 2015 року №573// Уряд. кур’єр.-2015.-13 червня.-С. 10 

532       Про погашення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат , 

пов’язаних із проведенням невідкладних заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, 

яке сталося 15-18 травня 2014 р. на території Львівської області: розпорядження 

Кабінету Міністрів України  від 4 червня 2015 року №563// Уряд. кур’єр.-2015.-11 

червня.-С. 4 

533       Про затвердження фінансового плану державного  підприємства редакції газети 

«Урядовий кур’єр», на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністр ів України  від 4 

червня 2015 року №574// Уряд. кур’єр.-2015.-11 червня.-С.4 

534       Про делегацію Уряду України для участі у переговорах з делегацією Організації 

Північноатлантичного договору щодо узгодження проекту Угоди між Урядом України  

та Організацією Північноатлантичного договору про статус представництва Нато в 

Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 29 квітня 2015 року №423// 

Уряд. кур’єр.-2015.-11 червня.-С.10 

535        Про надання дозволу на проведення планових перевірок забезпечення  ядерної 

та радіаційної безпеки суб’єктами діяльності у сфері використання  ядерної енергії 

протягом травня-червня 2015 року : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 20 

травня 2015 року №423// Уряд. кур’єр.-2015.-11 червня.-С.12 

536        Про затвердження плану заходів щодо реалізації Конвенції управління ризиками 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2015 -2020 

роки : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2015 року №419// 

Уряд. кур’єр.-2015.-11 червня.-С.12 

537       Про погодження наказу Міністерства фінансів  від 2 червня 2015р.№529 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 4 червня 2015 року №561// Уряд. 

кур’єр.-2015.-9  червня.-С.10 

538       Про звільнення Угнівенка О.Ю. з посади першого заступника голови правління 

публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія 



«Укрсвітлолізинг» : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 4 червня 2015 року 

№570// Уряд. кур’єр.-2015.-9  червня.-С.4 

539       Про звільнення Немировського І.Я. з посади заступника Голови Державної 

інспекції сільського господарства України : розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 4 червня 2015 року №569// Уряд. кур’єр.-2015.-9  червня.-С.4 

540       Про звільнення Кістіона В.Є. з посади першого заступника  Міністра 

регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 4 червня 2015 року №560// Уряд. 

кур’єр.-2015.-6  червня.-С.6 

541        Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

26 червня 2013р.№466 : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 29 квітня 2015 

року №45// Уряд. кур’єр.-2015.-6  червня.-С.6 

542       Про підписання Договору між кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польща про Українсько- Польську раду обміну молоддю: розпорядження 

Кабінету Міністрів України  від 31 березня 2015 року №383// Уряд. кур’єр.-2015.-6  

червня.-С.6 

543       Про надання дозволу Міністерству внутрішніх справ на проведення протягом 

травня-червня 2015 року планових перевірок підприємств, установ та організацій, 

фізичних осіб- підприємців, які мають видані Міністерством  внутрішніх справ ліцензії 

на провадження охоронної діяльності  та діяльності  з виробництва, ремонту, торгівлі 

зброєю невійськового призначення , боєприпасами до неї,  пневматичною зброєю , з 

виробництва і продажу спеціальних засобів індивідуального захисту та активної 

оборони : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 29 квітня 2015 року №494// 

Уряд. кур’єр.-2015.-5  червня.-С.12 

544       Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2015 рік: 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2015 року №476// Уряд. 

кур’єр.-2015.-5  червня.-С.12 

545       Про зміну складу Координаційної ради з реалізації в Україні міжнародної 

ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 4 червня 2015 року №524// Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.-С. 14 

546       Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько- 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 4 червня 2015 року №565// Уряд. 

кур’єр.-2015.-10 червня.-С. 15 

547      Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету , передбачених 

Міністерству юстиції на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 31 

березня 2015 року №352// Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.-С. 17 

548      Про подання на ратифікацію Верховною Радою України імплементаційної угоди 

між кабінетом Міністрів України  та організацією НАТО з підтримки (ОПН) про пере -

захоронення  радіоактивних відходів , що утворилися внаслідок виконання військових 

програм колишнього СРСР в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 

27 травня 2015 року №549// Уряд. кур’єр.-2015.-10 червня.-С. 17 

549     Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько - 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України   на 2015 рік : 



розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2015 року №451// Уряд. 

кур’єр.-2015.-4 червня.-С. 10 

550         Про обсяги лікарських засобів та медичних виробів , операції з ввезення яким 

на митну територію України звільняються від обкладання податком на додану вартість 

на період проведення антитерористичної операції  та ( або запровадження воєнного 

стану) : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2015 року №451// 

Уряд. кур’єр.-2015.-4 червня.-С. 10 

551        Про схвалення Проекту Листа Уряду України до Уряду Японії стосовно 

переходу через р. Південний Буг у м. Миколаїв» : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 29 квітня 2015 року №418// Уряд. кур’єр.-2015.-4 червня.-С. 10 

552       Про затвердження завдання на голосування представникам держави на засіданні 

наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна  

компанія» »Украгролізинг» : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 29 квітня 

2015 року №417// Уряд. кур’єр.-2015.-4 червня.-С. 10 

553       Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько- 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 травня 2015 року №559// Уряд. 

кур’єр.-2015.-4 червня.-С. 10 

554      Про виділення коштів для надання  одноразової допомоги  особам. Які отримали 

тяжкі тілесні ушкодження  під час участі в масових акціях громадського протесту, що 

відбулися у період з 21 листопада 2013р. по 21 лютого 2014 року : розпорядження 

Кабінету Міністрів України  від 27 травня 2015 року №545// Уряд. кур’єр.-2015.-4 

червня.-С. 4 

555       Про уповноваження на представництво інтересів Кабінету Міністрів України  в 

колективному трудовому спорі між Спільним представницьким органом 

репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та 

Кабінетом Міністрів України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 

травня 2015 року №555// Уряд. кур’єр.-2015.-3 червня.-С. 4 

556      Про звільнення Усенка Р.А. з посади заступника Голови Державної  

реєстраційної служби України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 

травня 2015 року №526// Уряд. кур’єр.-2015.-30 травня.-С. 4 

557       Про звільнення Тельбізова І.Г. з посади заступника голови правління Державної 

іпотечної установи : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 травня 2015 

року №527/ Уряд. кур’єр.-2015.-30 травня.-С. 4 

558      Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених  Господарсько – 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 травня 2015 року № 535// Уряд. 

кур’єр.-2015.-30 травня.-С.9 

559      Про погодження наказу Фонду Державного майна від 15 травня 2015р.№714 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 20 травня 2015 року № 507// Уряд. 

кур’єр.-2015.-30 травня.-С.9 

560      Про тимчосаве покладення виконання обов’язків Голови Державного агентства 

водних ресурсів України на Овчаренко І.І. : розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 27 травня 2015 року № 532// Уряд. кур’єр.-2015.-30 травня.-С.4 



561      Про призначення Мельчуцького О.Г. першим заступником Голови Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій : розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 27 травня 2015 року № 530// Уряд. кур’єр.-2015.-30 травня.-С.4 

562      Про призначення Аверянова О.В. заступником Голови Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 

травня 2015 року № 529// Уряд. кур’єр.-2015.-30 травня.-С.4 

563      Про призначення Шафранського В.В. заступником Міністра охорони  здоров’я 

України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 травня 2015 року № 528// 

Уряд. кур’єр.-2015.-30 травня.-С.4 

564      Про призначення Заїки А.М. Головою Державної екологічної інспекції України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 травня 2015 року № 531// Уряд. 

кур’єр.-2015.-30 травня.-С.4 

565      Про надання Державній інспекції навчальних закладів дозволу на проведення 

перевірки : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 29 квітня 2015 року № 

411// Уряд. кур’єр.-2015.-29 травня.-С.12 

566      Про схвалення подання Кабінету Міністрів України про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 29 квітня 2015 року № 378// Уряд. кур’єр.-2015.-29 травня.-С.4 

567      Про погодження відчуження цілісного майнового комплексу аеропорту 

«Сесеродонецьк» : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 29 квітня 2015 року 

№ 414// Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.-С.4 

568      Про схвалення подання Кабінету Міністрів України про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції  : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 22 квітня 2015 року № 378// Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.-С.4 

569      Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних 

закупівель товарів : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 20 травня 2015 

року № 501// Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.-С.10 

570      Питання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку системного 

проекту « Друга позика на політику розвитку» : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 17 квітня 2015 року № 372// Уряд. кур’єр.-2015.-28 травня.-С.11 

571      Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації 

деяких актів законодавства ЄС у сфері організації робочого часу моряків : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 22 квітня 2015 року № 402// Уряд. 

кур’єр.-2015.-28 травня.-С.11 

572      Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 22 квітня 2015 року № 403// Уряд. 

кур’єр.-2015.-28 травня.-С.11 

573     Про погодження наказу Фонду державного майна від 14 квітня 2015 року №541: 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 22 квітня 2015 року № 404// Уряд. 

кур’єр.-2015.-28 травня.-С.11 

574      Про погодження наказу Фонду державного майна від 14 квітня 2015р.№542 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 22 квітня 2015 року № 405// Уряд. 

кур’єр.-2015.-27 травня.-С.4 



575      Про позначення  українсько- російського державного кордону та місцевості : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2015 року № 443// Уряд. 

кур’єр.-2015.-27 травня.-С.13 

576       Питання забезпечення охорони об’єктів державної та інших форм власності : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2015 року № 448// Уряд. 

кур’єр.-2015.-27 травня.-С.14 

577       Про погодження наказу Фонду державного майна від 15 травня 2015р.№713 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 20 травня 2015 року № 448// Уряд. 

кур’єр.-2015.-27 травня.-С.14 

578      Про затвердження рішення наглядової Ради бізнес – омбудсмена щодо обрання 

заступників бізнес- омбудсмена : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 20 

травня 2015 року № 513// Уряд. кур’єр.-2015.-26 травня.-С.4 

579      Про погодження наказу Міністерства фінансів від 19 травня 2015р.№508 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 20 травня 2015 року № 511// Уряд. 

кур’єр.-2015.-26 травня.-С.4 

580      Про звільнення Янчука А.О.з посади першого заступника Голови Державної 

реєстрації служби  України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 20 травня 

2015 року № 515// Уряд. кур’єр.-2015.-26 травня.-С.4 

581       Про звільнення Зародова А.Ю.з посади першого заступника Голови Державної 

реєстрації служби  України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 20 травня 

2015 року № 516// Уряд. кур’єр.-2015.-26 травня.-С.4 

582      Про призначення Павлюка О.П. першим заступником Голови Державної служби 

гірничого нагляду та промислової безпеки України : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 20 травня 2015 року № 517// Уряд. кур’єр.-2015.-26 травня.-С.4 

583       Про відсторонення Синьогуба В.М. від виконання повноважень за посадовою 

першого  заступника голови ржавої екологічної інспекції України Державої екологічної 

інспекції України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 20 травня 2015 

року № 518// Уряд. кур’єр.-2015.-26 травня.-С.4 

584       Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної 

 екологічної інспекції України  на Черевка В.М. : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 20 травня 2015 року № 519// Уряд. кур’єр.-2015.-26 травня.-С.4 

585     Про надання у 2015 році спеціального дозволу на реалізацію за межами України 

компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її 

компонентів : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 25 травня 2015 року № 

522// Уряд. кур’єр.-2015.-26 травня.-С.8 

586     Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року № 349// Уряд. 

кур’єр.-2015.-26 травня.-С.8 

587      Про проведення експерименту з продовольчого забезпечення Збройних Сил : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2015 року № 492// Уряд. 

кур’єр.-2015.-26 травня.-С.8 

588      Про делегування представника Кабінету Міністрів України до складу 

адміністративної ради фонду гарантування вкладів фізичних осіб : розпорядження 



Кабінету Міністрів України  від 20 травня 2015 року № 505// Уряд. кур’єр.-2015.-23 

травня.-С.8 

589        Про затвердження переліку держав (територій) , які відповідають  критеріям, 

установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового 

кодексу України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2015 року 

№ 449// Уряд. кур’єр.-2015.-23 травня.-С.9 

590       Про погашення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат, 

пов’язаних з проведенням часткової оплати вартості тимчасового проживання  

громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та району проведення 

антитерористичної операції : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 травня 

2015 року № 491// Уряд. кур’єр.-2015.-23 травня.-С.9 

591       Про забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 7 травня 2015 року № 490// Уряд. 

кур’єр.-2015.-22 травня.-С.10 

592        Про затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я  

населення в донорській крові, її компонентах і препаратах на 2015 рік : розпорядження 

Кабінету Міністрів України  від 20 травня 2015 року № 497// Уряд. кур’єр.-2015.-22 

травня.-С.10 

593        Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації  Концепції створення 

системи соціальної підтримки  підприємств вугільної галузі та населення  територій, на 

яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства , що перебувають в 

стадії ліквідації : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2015 року 

№ 453// Уряд. кур’єр.-2015.-22 травня.-С.9 

594        Про виконання міжнародних договорів, укладених від імені  Уряду України , на 

тимчасово окупованій території України : розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 14 травня 2015 року № 442// Уряд. кур’єр.-2015.-22 травня.-С.4 

595       Про забезпечення діяльності Національного антикорупційного  бюро України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 7 травня 2015 року № 438// Уряд. 

кур’єр.-2015.-22 травня.-С.4  

596       Деякі питання фінансового забезпечення діяльності Державної служби з питань 

праці у 2015 році : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2015 року 

№ 451// Уряд. кур’єр.-2015.-21 травня.-С.4 

597      Питання реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод 

у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і 

будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції 

аерації : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2015 року № 490// 

Уряд. кур’єр.-2015.-21 травня.-С.10 

598      Про застосування переговорної процедури закупівлі : розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 18 травня 2015 року № 483// Уряд. кур’єр.-2015.-20 травня.-С.4 

599     Про погодження наказу Фонду Державного майна від 6 травня 2015р.№663 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2015 року № 487// Уряд. 

кур’єр.-2015.-20 травня.-С.4 

600     Про погодження наказу Міністерства фінансів від 13 травня 2015р № 502 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 14 травня 2015 року № 488// Уряд. 

кур’єр.-2015.-20 травня.-С.4 



601        Про затвердження скоригованого титулу будови будівництва шахти №10 

«Нововолинська» : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 12 травня 2015 

року № 486// Уряд. кур’єр.-2015.-20 травня.-Орієнтир.-№16.-С.11 

602       Про укладення договору щодо внесення змін до договору  продажу одиниць 

(частин) установленої кількості від 18 березня 2009 року : розпорядження Кабінету 
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658      Про звільнення Дунаса С.В. з посади заступника  Голови державної служби 

гірничого нагляду та промислової безпеки України : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 15 квітня 2015 року №3954// Уряд. кур’єр.-2015.-28 квітня.-С.10 

659      Про звільнення Бондаря К.Л. з посади першого заступника голови Державного 

агентства з інвестицій та управління національними проектами України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15 квітня 2015 року №393// Уряд. 

кур’єр.-2015.-28 квітня.-С.10 

660      Про звільнення Євтушенка С.А. з посади Голови Державного агентства з 

інвестицій та управління національними проектами України : розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 15 квітня 2015 року №392// Уряд. кур’єр.-2015.-28 квітня.-С.10 

661       Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких 

актів законодавства ЄС у сфері оподаткування , митних питань та сприяння торгівлі : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 22 квітня 2015 року №391/ Уряд. 

кур’єр.-2015.-28 квітня.-С.10 

662       Про погашення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат, 

пов’язаних із здійсненням першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, що сталося  23-24 вересня 2014р. на території Запорізької області : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 22 квітня 2015 року №390/ Уряд. 

кур’єр.-2015.-28 квітня.-С.10 

663       Про підписання Рамкової угоди про надання індивідуальних кредитів між 

Кабінетом Міністрів України та KfW, Франкфурт – на- Майні («KfW») для  Німецької 

Схеми гарантій щодо незв’язаного фінансового  кредиту (UEK) для України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 31 березня 2015 року №303/ Уряд. 

кур’єр.-2015.-28 квітня.-С.10 

664       Про призначення Головного Прикордонного Уповноваженого України , 

заступника Головного Прикордонного Уповноваженого України , заступників  

Головного Прикордонного Уповноваженого України на українсько- польській , 

українсько- словацькій, українсько- угорській та українсько- румунській ділянках 

державного кордону : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 

року №381 // Уряд. кур’єр.-2015.-25 квітня.-С.4 

665        Про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду з питань запобігання 

корупції : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 22 квітня 2015 року №387/ 

Уряд. кур’єр.-2015.-25 квітня.-С.10 

666       Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у 

Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни : розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 22 квітня 2015 року №386/ Уряд. кур’єр.-2015.-25 квітня.-С.10 



667      Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної фінансової 

інспекції України на Дибу М.І. : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15 

квітня 2015 року №385/ Уряд. кур’єр.-2015.-25 квітня.-С.4 

668      Про звільнення Квашука В.П. з посади заступника Міністра надзвичайних 

ситуац2ій України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року 

№384/ Уряд. кур’єр.-2015.-25 квітня.-С.4 

669       Про погодження наказів Міністерства фінансів  від 10 квітня 2015 року 

№419,№420,№421: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15 квітня 2015 року 

№381/ Уряд. кур’єр.-2015.-25 квітня.-С.4 

670       Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 18 березня 2015 року №357/ Уряд. 

кур’єр.-2015.-24 квітня.-С.4 

671       Про погодження наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 

16 березня 2015 року №155: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 31 березня 

2015 року №291/ Уряд. кур’єр.-2015.-24 квітня.-С.10 

672      Про забезпечення відшкодування витрат, пов’язаних з тимчасовим проживанням 

інвалідів у санаторіях та інших громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території та району проведення антитерористичної операції : розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 15 квітня 2015 року №382/ Уряд. кур’єр.-2015.-24 квітня.-С.10 

673      Про погодження відчуження майна Українського національного інформаційного 

агентства «Укріформ» : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 31 березня 2015 

року №301/ Уряд. кур’єр.-2015.-24 квітня.-С.10 

674     Про погодження наказу Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015р.№437 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15 квітня 2015 року №380/ Уряд. 

кур’єр.-2015.-24 квітня.-С.8 

675     Про погодження наказу Фонду державного майна від 19 березня 2015р.№369 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №348/ Уряд. 

кур’єр.-2015.-23 квітня.-С.4 

676     Про погодження наказу Фонду державного майна від 19 березня 2015р.№368 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №342/ Уряд. 

кур’єр.-2015.-23 квітня.-С.4 

677     Про погодження наказу Фонду державного майна від 31 березня 2015р.№460 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №341/ Уряд. 

кур’єр.-2015.-23 квітня.-С.4 

678     Про надання завдання на голосування представникам Кабінету Міністрів україни  

у складі наглядової ради  публічного акціонерного товариства « Державний експортно- 

імпортний банк України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 

року №341/ Уряд. кур’єр.-2015.-23 квітня.-С.4 

679     Про зміну класифікації пункту пропуску через державний кордон для морського 

сполучення «Іллічівський рибний порт» : розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 15 квітня 2015 року №358 // Уряд. кур’єр.-2015.-22 квітня.-С.4 

680      Про внесення змін до Національного плану заходів з виконання другої фази 

Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №354 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-22 квітня.-С.4 



681      Питання реформування газового сектору: розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 25 березня 2015 року №375/ Уряд. кур’єр.-2015.-21 квітня.-С.10 

682       Про погодження наказу Фонду державного майна від 6 квітня 2015р.№498 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15 квітня 2015 року №368/ Уряд. 

кур’єр.-2015.-21 квітня.-С.9 

683       Про погодження наказу Фонду державного майна від 6 квітня 2015р.№497 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15 квітня 2015 року №367/ Уряд. 

кур’єр.-2015.-21 квітня.-С.9 

684       Про підписання Угоди про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом 

Міністрів України  та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) : розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №370/ Уряд. кур’єр.-2015.-21 квітня.-С.4 

685      Про підписання Меморандуму про домовленість між Урядом України та 

Організацією НАТО із зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань 

консультацій. Управління, зв’язку , розвідки, спостереження та рекогносцировки в 

рамках програми НАТО «Партнерство заради миру» : розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №369/ Уряд. кур’єр.-2015.-21 квітня.-С.4 

686      Про погодження наказу Фонду державного майна від 6 квітня 2015р.№500 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15 квітня 2015 року №361// Уряд. 

кур’єр.-2015.-18 квітня.-С.4 

687      Про погодження наказу Фонду державного майна від 6 квітня 2015р.№499: 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15 квітня 2015 року №321// Уряд. 

кур’єр.-2015.-18 квітня.-С.4 

688      Про погодження наказу Фонду державного майна від 7 квітня 2015р.№512 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15 квітня 2015 року №363// Уряд. 

кур’єр.-2015.-18 квітня.-С.4 

689     Про погодження наказу Фонду державного майна від 8 квітня 2015р.№521 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15 квітня 2015 року №365/ /Уряд. 

кур’єр.-2015.-18 квітня.-С.4 

690     Про затвердження плану заходів медичної , психологічної, професійної 

реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 31 березня 2015 року №359// Уряд. 

кур’єр.-2015.-18 квітня.-С.4 

691     Про погодження наказу Фонду державного майна від 8 квітня 2015р.№520 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 15 квітня 2015 року №366 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-18 квітня.-С.4 

692     Про погодження наказу Фонду державного майна від 7 квітня 2015р.№511: 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 7 квітня 2015 року №364 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-18 квітня.-С.4 

693     Про  схвалення розроблених Міністерством енергетики та  вугільної 

промисловості планів імплементації деяких актів законодавства ЄС в енергетичній сфері 

: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №346 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-17 квітня.-С.9 

694     Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких 

актів законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту : розпорядження 



Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №345 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 

квітня.-С.9 

695     Про погодження наказу Державного космічного агентства від 24 лютого 

2015р.№28 : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №356 

// Уряд. кур’єр.-2015.-17 квітня.-С.9 

696     Про погодження наказу Фонду державного майна від 25 березня 2015 р.№417 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 31 березня 2015 року №296 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-17 квітня.-С.4 

697     Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації 

деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 31 березня 2015 року №297 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-17 квітня.-С.4 

698     Про погодження наказу Фонду державного майна від 25 березня 2015р.№418 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 31 березня 2015 року №295 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-17 квітня.-С.4 

699   Про визнання такими , що втратило  чинність , розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 23 жовтня 2013р.№869: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 18 

березня 2015 року №223 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 квітня.-С.4 

700    Про делегацію Уряду України  для участі у переговорах щодо підготовки тексту 

проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України  та Урядом Сполучених Штатів 

Америки про співробітництво у сфері сільського господарства : розпорядження 

Кабінету Міністрів України  від 18 березня 2015 року №292 // Уряд. кур’єр.-2015.-16 

квітня.-С.4 

701     Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації 

деяких актів законодавства ЄС  у сфері  правил і стандартів для інспектування та 

організації огляду суден на морському та річковому транспорті : розпорядження 

Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №343 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 

квітня.-Орієнтир.-№11.-С.7 

702     Про погодження  наказу Міністерства фінансів від 24 березня 2015р.№356 : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №344 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-С.7 

703      Про утворення Організаційного комітету з підготовки і відзначення у 2015 році 

70 –ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої 

світової війни : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року 

№320 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-С.7 

704      Про звільнення Підгрушної О.М. з посади  заступника Міністра молоді та спорту 

України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №321 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-С.11 

705      Про звільнення Баженкова Є.В. з посади заступника Міністра молоді та спорту 

України – керівника апарату : розпорядження Кабінету Міністрів України  від  8 квітня 

2015 року №321 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-С.11 

706      Про звільнення Сеня О.В. з посади заступника Міністра аграрної політики та 

продовольства України – керівника апарату: розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 8 квітня 2015 року №323 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-С.11 



707     Про звільнення Туркевича О.Б. з посади  першого заступника голови Державного 

агентства україни  з управління зоною відчуження : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 8 квітня 2015 року №323 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-

С.11 

708     Про звільнення Бойка А.П. з посади першого заступника Голови  Державної 

служби з надзвичайних ситуацій : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 

квітня 2015 року №325 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-С.11 

709     Про звільнення Клименка Л.А. з посади заступника голови  Державного агентства 

України  з питань кіно: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 

року №326 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-С.11 

710     Про звільнення Башинського В.В. з посади заступника Голови Державної  

ветеринарної  та фіто санітарної служби України : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 8 квітня 2015 року №327 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-

С.11 

711      Про звільнення Паламарчука О.М. з посади першого заступника Голови 

Державної пробірної служби України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 

квітня 2015 року №328 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-С.11 

712       Про звільнення Ніколаєнка з посади заступника  Голови  Державної пробірної 

служби України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року 

№329 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-С.11 

713      Про звільнення Гасека І.В. з посади заступника Голови Державної інспекції 

техногенної безпеки України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 

2015 року №330 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-С.11 

714      Про звільненняАтаманчука В.І. з посади  заступника Голови Державного 

агентства  лісових ресурсів України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 

квітня 2015 року №331 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-С.11 

715      Про звільнення Жукова В.Є. з посади першого заступника Голови Державного 

агентства резерву України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 

2015 року №332 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-С.11 

716      Про звільнення Миронюка І.М. з посади заступника Голови Фонду державного 

майна України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року 

№333 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-С.11 

717     Про призначення Даневича М.В. заступником Міністра молоді та спорту : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №334 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-15 квітня.-Орієнтир.-№11.-С.11 

718     Про схвалення розробленим Міністерством інфраструктури деяких актів 

законодавства ЄС у сфері організації перевезень на внутрішніх водних шляхах : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 31 березня 2015 року №298 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-15 квітня.-С.12 

719     Про утворення комісії з ліквідації Державного агентства з інвестицій та 

управління національними проектами : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 

31 березня 2015 року №290 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-С.12 

720     Про затвердження переліку і норм накопичення в системі екстреної медичної 

допомоги лікарських засобів та медичних виробів першої необхідності для організації 

медико- санітарного забезпечення цивільного населення під час особливого періоду : 



розпорядження Кабінету Міністрів України  від 31 березня 2015 року №300 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-15 квітня.-С.12 

721      Про надання дозволу на проведення планових перевірок стану пожежної  та 

техногенної безпеки : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 28 січня 2015 

року №317 // Уряд. кур’єр.-2015.-15 квітня.-С.12 

722      Про призначення Кілочицької Т.П. заступником генерального директора 

Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» : розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №312 // Уряд. кур’єр.-2015.-11 квітня.-С.4 

723       Про призначення Дзюби Р.І.  заступником генерального директора Національної 

акціонерної компанії «Украгролізинг» : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 

8 квітня 2015 року №312 // Уряд. кур’єр.-2015.-11 квітня.-С.4 

724       Про призначення Процюка О.В. заступником генерального директора 

Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» : розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №313 // Уряд. кур’єр.-2015.-11 квітня.-С.4 

725        Про призначення Федорка І.П. заступником генерального  директора Державної 

адміністрації залізничного транспорту України : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 8 квітня 2015 року №315 // Уряд. кур’єр.-2015.-11 квітня.-С.4 

726       Деякі питання вчинення правочинів стосовно зміни умов запозичень за 

зовнішніми борговими зобов’язаннями : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 

4 квітня 2015 року №318 // Уряд. кур’єр.-2015.-11 квітня.-С.4 

727       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 6 квітня 2015 

року №319 // Уряд. кур’єр.-2015.-11 квітня.-С.10 

728       Питання Державної служби з питань геодезії, картографії  та кадастру : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 31 березня 2015 року №294 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-11 квітня.-С.10 

729       Про призначення Мірошніченка О.М. заступником голови Державної 

регуляторної служби України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 

2015 року №309 // Уряд. кур’єр.-2015.-11 квітня.-С.4 

730      Про призначення Шліхти В.М. заступником голови Державного агентства з  

енергоефективності та енергозбереження України : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 8 квітня 2015 року №310 // Уряд. кур’єр.-2015.-11 квітня.-С.4 

731      Про призначення Коваліва Я.О. Головою Державного агентств а рибного 

господарства України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 

року №308 // Уряд. кур’єр.-2015.-11 квітня.-С.4 

732      Про призначення Микольської Н.Я. заступником Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України – керівником апарату: розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 8 квітня 2015 року №306 // Уряд. кур’єр.-2015.-11 квітня.-С.4 

733     Про призначення Павловського І.В. заступником Міністра оборони України :  

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №305 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-11 квітня.-С.4 

734     Про призначення Снітка М.П. заступником Міністра інфраструктури України :  

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 8 квітня 2015 року №304 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-11 квітня.-С.4 



735      Про схвалення проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2016 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 31 березня 2015 року №314 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-10 квітня.-С.4 

736     Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України   та Урядом 

Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 

2011,2012 та 2013 року), проект «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 18 березня 2015 року №302 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-10 квітня.-С.4 

737     Про утворення Міжвідомчої комісії з координації  питань пов’язаних з 

розслідуванням авіаційних подій : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 28 

січня 2015 року №302 // Уряд. кур’єр.-2015.-10 квітня.-С.8 

738      Про схвалення розробленого міністерством інфраструктури плану імплементації 

Директиви 97/67 ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997р. про 

спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг співтовариства та 

покращення якості обслуговування : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 18 

березня 2015 року №222 // Уряд. кур’єр.-2015.-10 квітня.-С.9 

739     Про підписання Фінансової угоди між KfW , Франкфурт- на- Майні- («KfW») та  

Кабінетом Міністрів України , представленим Міністерством  еколог ії та природних 

ресурсів України  («Отримувач») на суму 14 000 000 євро, порект «Підтримка природно- 

заповідних територій України»)»(BWZ №2011.6612.3 та 2013.6588.1: розпорядження 

Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2015 року №264 // Уряд. кур’єр.-2015.-10 

квітня.-С.9 

740      Про надання дозволу на проведення перевірок деяких суб’єктів ринку 

телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот 

загального користування : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 25 березня 

2015 року №259 // Уряд. кур’єр.-2015.-10 квітня.-С.9 

741      Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про проведення військових 

вантажів та персоналу через територію України у зв’язку з участю Збройних сил 

Італійської Республіки у Міжнародних силах сприяння безпеці в Ісламській Республіці 

Афганістан : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2015 року 

№267 // Уряд. кур’єр.-2015.-10 квітня.-С.9 

742      Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом 

Міністрів України  та Урядом Румунії про заходи  зміцнення довіри  і безпеки : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2015 року №268// Уряд. 

кур’єр.-2015.-10 квітня.-С.9 

743      Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації 

деяких актів законодавства ЄС у сфері дипломування  моряків на морському та 

річковому транспорті : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2015 

року №269// Уряд. кур’єр.-2015.-10 квітня.-С.9 

744      Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації 

деяких актів законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього  природного середовища 

на морському та річковому транспорті : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 

25 березня 2015 року №270// Уряд. кур’єр.-2015.-10 квітня.-С.9 



745        Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури плану імплементації 

Директиви 2010/63 ЄС Європейського  Парламенту та Ради  від 20 жовтня 2010 р. про 

формальності з надання  відомостей про судна , які прибувають та / або відбувають з 

портів держав- членів , яка скасовує Директиви 2002/6ЄС : розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 25 березня 2015 року №217// Уряд. кур’єр.-2015.-10 квітня.-С.9 

746       Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом 

Міністрів України , Урядом Республіки Білорусь, і  Урядом Республіки Польща паро 

точку стику державних кордонів України , Республіки Білорусь і Республіки Польща: 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2015 року №272// Уряд. 

кур’єр.-2015.-10 квітня.-С.9 

747       Про подання на ратифікацію Верховною Радою України  Угоди  між Кабінетом 

Міністрів України  та Урядом Міністрів України  та Урядом Ісландії про реадмісію осіб 

: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 18 березня 2015 року №272// Уряд. 

кур’єр.-2015.-10 квітня.-С.9 

748       Про підписання Меморандуму про спільні наміри  Уряду України  та Уряду 

Федеративної Республіки  Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту 

загальним розміром 500млн. євро: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 25 

березня 2015 року №276// Уряд. кур’єр.-2015.-10 квітня.-С.9 

749      Деякі питання забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України  з Верховною 

Радою України : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 31 березня 2015 року 

№288 // Уряд. кур’єр.-2015.-9 квітня.-С.8 

750      Про погодження наказу Фонду Державного майна від 19 лютого 2015 року№223: 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2015 року №277 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-8 квітня.-С.12 

751      Про погодження наказу Фонду Державного майна від 27 лютого 2015 року№67: 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2015 року №278 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-8 квітня.-С.12 

752      Про погодження наказу Фонду Державного майна від 23 лютого 2015 року№265: 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 18 березня 2015 року №278 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-8 квітня.-С.12 

753       Про погодження наказу Державного  концерну «Укроборонпром» від23 лютого 

2015р.№68 : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 18 березня 2015 року 

№226 // Уряд. кур’єр.-2015.-8 квітня.-С.12 

754       Про передачу до сфери управління  Адміністрації Державної прикордонної 

служби транспортного засобу : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 18 

березня 2015 року №221 // Уряд. кур’єр.-2015.-8 квітня.-С.12 

755      Про погодження наказу Державного  концерну «Укроборонпром» від 23 лютого 

2015р.№64 : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 18 березня 2015 року 

№224 // Уряд. кур’єр.-2015.-8 квітня.-С.12 

756      Про затвердження складу ради Державного фонду  фундаментальних досліджень 

: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 18 березня 2015 року №221 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-8 квітня.-С.12 

757      Про передачу нерухомого майна у м. Києві : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 31 березня 2015 року №299 // Уряд. кур’єр.-2015.-8 квітня.-С.4 



758        Деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства «Національна 

акціонерна компанія «Нафтогаз України» : розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 25 березня 2015 року №293 // Уряд. кур’єр.-2015.-8 квітня.-С.4 

759       Про звільнення Єщенка О.Г.  з посади Голови Державної служби України  з 

питань   протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 31 березня 2015 року №281 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-7 квітня.-С.4 

760       Про звільнення Костицького В.В. з посади Голови Національної експертної 

комісії України з питань захисту суспільної моралі : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 31 березня 2015 року №282 // Уряд. кур’єр.-2015.-7 квітня.-С.4 

761      Про призначення Чечоткіна М.О. заступником Голови Державної служби 
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