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Закони України 



1      Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 

інформації : закон України від 24 грудня 2015 року № 917 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-30 

грудня.-С.16 

2       Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2015 рік» : закон України від 24 грудня 2015 року № 906 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-30 

грудня.-Орієнтир.-№47.-С.7 

3       Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про державну підтримку та 

особливі функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» щодо зміни  

призначення земельної ділянки : закон України від 8 грудня 2015 року № 871 //  Уряд.  

кур’єр.-2015.-30 грудня.-Орієнтир.-№47.-С.7 

4       Про внесення змін до додатків №3 та №7 Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2015 рік» щодо видатків Пенсійного фонду України  : закон України від 24 

грудня 2015 року № 915 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-30 грудня.-Орієнтир.-№47.-С.7 

5         Про внесення змін до Закону України «Про гуманітарну допомогу» щодо 

недопущення затягування строків проведення державного санітарно - епідеміологічного, 

ветеринарно- санітарного, фіто санітарного, економічного та радіологічного контролю 

гуманітарної допомоги : закон України від 8 грудня 2015 року № 865 //  Уряд.  кур’єр.-

2015.-30 грудня.-Орієнтир.-№47.-С.7 

6         Про внесення зміни до Земельного кодексу України щодо  удосконалення 

механізму передачі земельних ділянок, відчужених для суспільних потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності : закон України від 8 грудня 2015 року № 862 //  Уряд.  кур’єр.-

2015.-30 грудня.-Орієнтир.-№47.-С.7 

7        Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил 

інших держава на територію України у 2016 році для участі у багатонаціональних 

навчаннях : закон України від 25 грудня 2015 року № 926 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-30 

грудня.-С.4 

8        Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності : закон України 

від 24 грудня 2015 року № 912 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-30 грудня.-С.4 

9       Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення гарантій 

соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів 

їх сімей : закон України від 23 грудня 2015 року № 900 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-30 

грудня.-С.4 

10      Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо  удосконалення 

порядку зарахування судом  строку попереднього  ув’язнення у строк покарання : закон 

України від 26 листопада 2015 року № 838 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-26 грудня.-С.11 

11       Про внесення зміни до статті 59 Закону України   «Про місцеве самоврядування в 

Україні « щодо поіменних голосувань : закон України від 26 листопада 2015 року № 

842 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-26 грудня.-С.11 

12       Про внесення зміни до статті 36 Закону України   «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування « щодо  призначення пенсії у зв’язку  з втратою 

годувальника членам сімей осіб, загиблих внаслідок поранення, каліцтва, контузії, 

одержаних під час участі в Революції Гідності: закон України від 24 листопада 2015 

року № 804 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-26 грудня.-С.11 

13       Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України щодо особливостей 

формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад : закон України 

від 26 листопада 2015 року № 837 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-23 грудня.-С.16 

14      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо усунення 

регуляторних бар’єрів  для розвитку мережі індустріальних парків України : закон 

України від 24 листопада 2015 року № 818 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-23 грудня.-С.16 



15      Про Національне агентство України з питань виявлення , розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : закон України від 10 

листопада 2015 року № 772 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-23 грудня.-С.11 

16     Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для 

нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків 

підприємств енергетичної галузі : закон України від 24 листопада 2015 року № 812 //  

Уряд.  кур’єр.-2015.-18 грудня.-С.8 

17      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

прозорості діяльності Антимонопольного комітету України : закон України від 12 

листопада 2015 року № 782 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-18 грудня.-С.8 

18       Про внесення змін до Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних  осіб- підприємців» щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців за підробленими 

документами : закон України від 24 листопада 2015 року № 815 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-

19 грудня.-С.11 

19       Про внесення змін до статті 60 Закону України  «Про господарські товариства 

щодо зменшення  кворуму зальних зборів учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю: закон України від 24 листопада 2015 року № 816 //  Уряд.  кур’єр.-

2015.-15 грудня.-С.4 

20      Про внесення змін до  Кримінального процесуального кодексу України щодо 

окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків 

при його застосуванні : закон України від 10 листопада 2015 року № 769 //  Уряд.  

кур’єр.-2015.-11 грудня.-С.15 

21      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності 

Національної поліції : закон України від 10 листопада 2015 року № 766 //  Уряд.  

кур’єр.-2015.-10 грудня.-С.8 

22        Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення»  Земельного кодексу 

України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель : закон 

України від 10 листопада 2015 року № 767 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-9 грудня.-С.15 

23       Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на охорону 

здоров’я : закон України від 12 листопада 2015 року № 791 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-9 

грудня.-С.15 

24       Про внесення змін до статті 119 кодексу законів про працю України щодо 

працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період : 

закон України від 12 листопада 2015 року № 801 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-9 грудня.-С.15 

25      Про внесення зміни до Закону України «Про збір на обов’язкове державне 

пенсійне страхування» щодо уточнення об’єкта оподаткування для платників, що 

обрали спрощену систему оподаткування : закон України від 12 листопада 2015 року 

№ 802 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-2 грудня.-С.12 

26      Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об’єднаних  

Арабських Еміратів про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом : закон 

України від 11 листопада 2015 року № 776 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-1 грудня.-С.11 

27      Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і 

Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження 

податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно: закон України від 4 

листопада 2015 року № 747 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-1 грудня.-С.11 

28      Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України  та Урядом Республіки 

Кіпр про морське торговельне судноплавство : закон України від 4 листопада 2015 року 

№ 746 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-1 грудня.-С.11 



29      Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей»  : закон України від 3 листопада 2015 

року № 742 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-1 грудня.-С.11 

30       Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів 

Америки про повітряні перевезення : закон України від 4 листопада 2015 року № 751 //  

Уряд.  кур’єр.-2015.-27 лист.-С.8 

31       Про ратифікацію Угоди між  Кабінетом Міністрів  України та Урядом Об’єднаних 

Арабських Еміратів про повітряне сполучення : закон України від 4 листопада 2015 

року № 750 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-27 лист.-С.8 

32      Про ратифікацію Угоди між  Кабінетом Міністрів  України та Урядом Чорногорії 

про повітряне сполучення : закон України від 4 листопада 2015 року № 749 //  Уряд.  

кур’єр.-2015.-27 лист.-С.8 

33      Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом 

Республіки Таджикистан про вилучення  окремих товарів з режиму вільної торгівлі до 

Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про вільну 

торгівлю від 6 липня 2001 року : закон України від 4 листопада 2015 року № 748 //  

Уряд.  кур’єр.-2015.-27 лист.-С.8 

34      Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракської угоди про 

заснування Світової організації торгівлі : закон України від 4 листопада 2015 року № 

745 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-27 лист.-С.8 

35      Про внесення зміни до статті 11 Закону України  «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей : закон України від 3 листопада 2015 

року № 739 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-27 лист.-С.8 

36      Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України : закон України від 

8 жовтня 2015 року № 732 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-27 лист.-С.8 

37      Про внесення зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною Плану дій щодо 

лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення 

послідовності органів досудового розслідування : закон України від 10 листопада 2015 

року № 771 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-26 лист.-С.10 

38      Про внесення зміни до Кодексу законів про працю України щодо  гармонізації 

законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського 

Союзу : закон України від 12 листопада 2015 року № 785 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-26 

лист.-С.10 

39      Про внесення зміни до Кримінального  кодексу України щодо вдосконалення 

інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її 

застосуванні : закон України від 10 листопада 2015 року № 770 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-

26 лист.-С.10 

40        Про зовнішню трудову міграцію: закон України від 5 листопада 2015 року № 

770 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-26 лист.-С.10 

41        Про внесення змін до Закону України «Про  загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у 

період  реорганізації : закон України від 3 листопада 2015 року № 736 //  Уряд.  кур’єр.-

2015.-26 лист.-С.9 

42       Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» щодо виплати одноразової грошової допомоги волонтерам, 

добровольцям, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України , та членам сімей загиблих : закон України від 3 листопада 2015 року № 735 //  

Уряд.  кур’єр.-2015.-26 лист.-С.9 



43      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо населення 

відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним 

на військову службу : закон України від 3 листопада 2015 року № 734 //  Уряд.  кур’єр.-

2015.-26 лист.-С.9 

44      Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил 

інших держав на територію України  для участі у багатонаціональному навчанні : закон 

України від 12 листопада 2015 року № 786 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-20 лист.-С.9 

45     Про прийняття Поправок до статей 25 і 26 Конвенції про охорону та використання 

транспортних водотоків та міжнародних озер : закон України від 7 жовтня 2015 року № 

721 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-11 лист.-Орієнтир.-№40.-С.8 

46     Про приєднання України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та 

відновлення культурних цінностей : закон України від 7 жовтня 2015 року № 720 //  

Уряд.  кур’єр.-2015.-11 лист.-Орієнтир.-№40.-С.8 

47     Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо проходження 

військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства : 

закон України від 6 жовтня 2015 року № 716 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-11 лист.-Орієнтир.-

№40.-С.8 

48      Про ратифікацію Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною 

та Республікою Парагвай : закон України від 16 вересня 2015 року № 691 //  Уряд.  

кур’єр.-2015.-4 лист.-Орієнтир.-№39.-С.7 

49      Про ратифікацію Угоди Україною та Королівством Іспанія про здійснення 

оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на утриманні 

дипломатичного, консульського, адміністративного і технічного персоналу 

дипломатичних представників та консульських установ : закон України від 16 вересня 

2015 року № 693 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-4 лист.-Орієнтир.-№39.-С.7 

50     Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської 

Республіки про військові поховання : закон України від 16 вересня 2015 року № 694 //  

Уряд.  кур’єр.-2015.-4 лист.-Орієнтир.-№39.-С.7 

51     Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької 

Республіки про військові поховання : закон України від 16 вересня 2015 року № 695 //  

Уряд.  кур’єр.-2015.-4 лист.-Орієнтир.-№39.-С.7 

52     Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни , 

гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту родин Небесної 

Сотні : закон України від 6 жовтня 2015 року № 715 //  Уряд.  кур’єр.-2015.-28 жовтня.- 

Орієнтир.-№38.-С.7 

53      Про внесення змін до пункту 24 розділу У1 «Прикінцеві та перехідні положення» : 
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173      Про затвердження Порядку зарахування до спеціального фонду державного 

бюджету залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та 

Луганської областей, на території  яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження : постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 

2015 року №1073 // Уряд. кур’єр.-2015.-25 грудня.-С.12 

174      Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів 

на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції : постанова 

Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року №1072 // Уряд. кур’єр.-2015.-25 

грудня.-С.12 

175       Про внесення змін у додаток 3 до постанови Кабінету Міністр ів України від 3 

серпня 2015 р.№543 : постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року 

№1071 // Уряд. кур’єр.-2015.-25 грудня.-С.12 

176      Про визначення сфер діяльності . в яких центральні органи виконавчої влади 

здійснюють функції технічного регулювання : постанова Кабінету Міністрів України від 

16 грудня 2015 року №1057 // Уряд. кур’єр.-2015.-24 грудня.-С.12 

177     Про внесення змін до Порядку надання медичної допомоги хворим на 

туберкульоз особам, взятим під варту, чи які тримаються в установах виконання 

покарань : постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1022 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-24 грудня.-С.12 

178     Деякі питання оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування об’єднаних 

територіальних громад : постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року 

№1044 // Уряд. кур’єр.-2015.-24 грудня.-С.12 



179     Про визнання такими , що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України : постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1015 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-24 грудня.-С.12 

180      Про внесення змін до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які 

закуповуються на підставі угод( договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими  організа- 

ціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2015 

році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів державних 

програм та комплексних заходів програмного характеру» : постанова Кабінету Міністрів 

України від 25 листопада 2015 року №1038 // Уряд. кур’єр.-2015.-24 грудня.-С.12 

181      Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації особам рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними 

жилих приміщень та визначення іі розміру і умов виплати  : постанова Кабінету 

Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1053 // Уряд. кур’єр.-2015.-24 грудня.-С.9 

182      Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та 

визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів метрологічного нагляду за законодавчо 

регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та 

кількістю фасованого товару в упаковка : постанова Кабінету Міністрів України від 16 

грудня 2015 року №1058 // Уряд. кур’єр.-2015.-24 грудня.-С.9 

183      Про внесення змін до вичерпного переліку підстав, за наявності яких може 

проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

митними органами України : постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 

року №1051 // Уряд. кур’єр.-2015.-24 грудня.-С.9 

184      Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання  водних 

біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх 

морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на 

континентальному шельфі України : постанова Кабінету Міністрів України від 25 

листопада 2015 року №992 // Уряд. кур’єр.-2015.-24 грудня.-С.8 

185       Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від  30 

серпня 2002р.№1298 : постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року 

№1025 // Уряд. кур’єр.-2015.-24 грудня.-С.4 

186      Про внесення змін и до пункту 14 Порядку переміщення товарів у пунктах 

пропуску через  державний кордон, що розташований на території морських портів 

України , під час контейнерних перевезень у прямому змішуваному сполученні : 

постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2015 року №1065 // Уряд. кур’єр.-

2015.-23 грудня.-С.18 

187      Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

посередництва у працевлаштуванні за кордоном : постанова Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2015 року №1060 // Уряд. кур’єр.-2015.-23 грудня.-С.17 

188      Про затвердження Ліцензійних умов провадження тур операторської діяльності: 

постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №991 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-23 грудня.-С.14 

189      Про внесення зміни до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я  та 

соціального захисту і посад, робота на них дає право на пенсію за вислугу років : 

постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1031 // Уряд. кур’єр.-

2015.-22 грудня.-С.20 



190        Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного 

стану громадян : постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1063 

// Уряд. кур’єр.-2015.-22 грудня.-С.20 

191        Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів на 2015 рік, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 3 серпня 2015р.№543 : постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 

2015 року №1061 // Уряд. кур’єр.-2015.-22 грудня.-С.20 

192       Про затвердження Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях : 

постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року №1039 // Уряд. кур’єр.-

2015.-22 грудня.-С.14 

193      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 

р.№302 : постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2015 року №1039 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-22 грудня.-С.18 

194      Про внесення змін до Методики оцінки майна: постанова Кабінету Міністрів 

України від 25 листопада 2015 року №1033 // Уряд. кур’єр.-2015.-22 грудня.-С.6 

195      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014р 

№117 : постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року №1041 // Уряд. 

кур’єр.-2015.-22 грудня.-С.18 

196      Про внесення змін у додаток до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта 

«Укриття» і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС, у тому числі на оплату робіт (заходів), виконаних у 2014 році 

згідно із затвердженим планом : постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 

2015 року №1041 // Уряд. кур’єр.-2015.-19 грудня.-С.4 

197      Про запровадження перерахунку вартості послуги з  централізованого опалення 

залежно від температури зовнішнього  повітря : постанова Кабінету Міністрів України 

від 30 жовтня 2015 року №1037 // Уряд. кур’єр.-2015.-19 грудня.-С.10 

200     Деякі питання підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині 

забезпечення озброєнням, військовою і спеціальною технікою Національної гвардії: 

постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 року №1047 // Уряд. кур’єр.-

2015.-19 грудня.-С.9 

201     Про внесення змін у додаток №1 до Порядку та умов надання у 2015 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з 

централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися 

та постачалися населенню та/ або іншим підприємствам централізованого опалення 

водопостачання та водовідведення які надають населенню послуги централізованого 

водопостачання, водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії та послуг централізованого водопостачання, водовідведення, 

опалення  та постачання гарячої води тарифам, що затверджувались та / або 

погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування : постанова 

Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 року №1046 // Уряд. кур’єр.-2015.-19 

грудня.-С.4 

202     Деякі питання вчинення  у 2015 році правочину щодо проведення місцевого боргу  

Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 

2011 роках. до державного боргу : постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 

2015 року №1040 // Уряд. кур’єр.-2015.-19 грудня.-С.4 

203       Про внесення змін у додаток до Порядку використання коштів ,передбачених у 

державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта 



«Укриття» і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС ,у тому числі на оплату робіт (заходів), виконаних у 2014 році 

згідно із затвердженим планом : постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 

2015 року №1036 // Уряд. курєр.-2015.-19 грудня.-С.4 

204      Про внесення змін в додаток 10 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 

березня 2006р.№268 : постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року 

№1030 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 грудня.-С.4 

205      Про обмеження поставок окремих товарі (робіт, послуг) з тимчасово окупованої 

території України  та / або з іншої території України на тимчасово окуповану  

територію: постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1035 // 

Уряд. кур’єр.-2015.-18 грудня.-С.12 

206      Про затвердження Порядку верифікації(перевірки достовірності) сертифікатів і 

декларацій про походження товару з України : постанова Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2015 року №1029 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 грудня.-С.11 

207      Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків 

культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та 

дозвілля, інших культурно- освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для  

оздоровлення та матеріально - побутових питань : постанова Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2015 року №1026 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 грудня.-С.11 

208      Про затвердження нормативу  забезпечення стаціонарними лікарськими ліжками 

у розрахунку на 10 тис. населення : постанова Кабінету Міністрів України від 25 

листопада 2015 року №1024 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 грудня.-С.11 

209      Про затвердження переліків вхідних продуктів , які дозволяється зберігати у 

виробничому підрозділі : постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року 

№1023 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 грудня.-С.10 

210      Про внесення змін до Порядку призначення пенсій за рахунок коштів 

підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації 

робочих місць за умовами праці : постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 

2015 року №1021 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 грудня.-С.9 

 211      Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги  

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово- комунальних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 9 

грудня 2015 року №1014 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 грудня.-С.9 

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

Міністрів України  : постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року 

№1010 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 грудня.-С.9 

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

Міністрів України  : постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року 

№1004 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 грудня.-С.9 

214      Про порядок призначення представників України до складу арбітражних груп у 

рамках  процедури розгляду спорів, визначеної статтями 306 і 307 Угоди про асоціацію 

між Україною , з однієї сторони , та Європейським Союзом, Європейським  

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони  : 

постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року №995 // Уряд. кур’єр.-

2015.-18 грудня.-С.9 

215      Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України від 15 квітня 2013р.№306 і від 20 травня 2013р.№363 : постанова Кабінету Міні 

стрів України від 25 листопада 2015 року №987 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 грудня.-С.9 



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

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

№984 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 грудня.-С.9 

217      Про затвердження Порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового 

вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, видачі 

дубліката, анулювання : постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 

року №963 // Уряд. кур’єр.-2015.-18 грудня.-С.9 

218      Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 

2013р.№413 та поширення дії пунктів 10 і 14 постанови Кабінету Міністрів України від 

17 липня 1992р.№393 на осіб рядового і начальницького складу Державної служби 

спеціального зв’язку  та захисту інформації : постанова Кабінету Міністрів України від 

2 грудня 2015 року №1009 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 грудня.-С.4 

219      Про затвердження переліку органів державної влади , що підлягають безоплатній 

охороні Національною гвардією : постанова Кабінету Міністрів України від 25 

листопада 2015 року №971 // Уряд. кур’єр.-2015.-17 грудня.-С.4 
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пропорції її розподілу : постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада  2015 

року №986 // Уряд. кур’єр .- 2015.-2 грудня .- С.4 



265      Про грошове забезпечення   поліцейських Національної поліції : постанова 

Кабінету Міністрів України від 11 листопада  2015 року №1237 // Уряд. кур’єр .- 2015.-

2 грудня .- Орієнтир.-№43.-С.7 

266      Питання Служби єдиного часу і еталонних частот : постанова Кабінету Міністрів 

України від 2 вересня   2015 року №664 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 2 грудня .- С.9 

267     Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України : постанова 

Кабінету Міністрів України від 25  листопада   2015 року №964 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . 

- 1 грудня .- С.4 

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

квітня 2011р.№85 : постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада   2015 року 

№965 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 1 грудня .- С.4 

269     Про затвердження Порядку формування переліку осіб ,пов’язаних з 

провадженням з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані 

міжнародні санкції : постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада   2015 

року №968 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 1 грудня .- С.11 

270     Про внесення Порядку формування переліку осіб , пов’язаних з провадженням 

терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції : постанова 

Кабінету Міністрів України від 25 листопада   2015 року №966 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 

1 грудня .- С.11 

271      Про внесення змін до пункту 9 Порядку електронного адміністрування податку 

на додану вартість: постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада   2015 року 

№967 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 1 грудня .- С.11 

272      Про визнання таким , що втратили чинність , деяких актів Кабінету Міністрів 

України : постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада   2015 року №967 //  

Уряд. кур’єр.- 2015 . - 1 грудня .- С.12 

273      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 

2014р.№117 : постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада   2015 року №972 

//  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 1 грудня .- С.12 

274      Про внесених змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2015 рік : 

постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року №846 //  Уряд. кур’єр.- 

2015 . -31 жовтня .- С.4 . 

275     Про затвердження Порядку та умов призначена і виплати   одноразової  грошової 

допомоги у разі  загибелі (смерті) , інвалідності або часткової втрати працездатності без 

установлення інвалідності працівника міліції : постанова Кабінету Міністрів України від 

21 жовтня 2015 року №850 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . -31 жовтня .- С.12 . 

276     Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності 

харчових продуктів  та захисту споживачів : постанова Кабінету Міністрів України від 

28 жовтня 2015 року №871 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 31 жовтня .- С.10. 

277      Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 

1995р.3848 і від 26 червня 20115р.№475: постанова Кабінету Міністрів України від 13 

жовтня 2015 року №841 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 30 жовтня .- С.4 

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

Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року №781 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 29 

жовтня .- С.8 

279     Про внесення змін до  постанови  Кабінету Міністрів України від 17 серпня 

1998р.№1303 : постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №840 

 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 28 жовтня .- С.13 

280      Про внесення змін до  Порядку проведення державної атестації дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій  : постанова Кабінету 



Міністрів України від 7 жовтня 2015 року №816 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 28 жовтня .- 

С.10 

281     Про внесення змін до Порядку направлення дітей до дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету : постанова 

Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року №811 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 28 

жовтня .- Орієнтир.-№38.-С.9 

282     Про внесення змін до Порядку надання приватним партнерам державному 

партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно - 

приватного партнерства : постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 

року №746 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 28 жовтня .- Орієнтир.-№38.-С.9 

283      Про затвердження Порядку та обсягів підготовки осіб,які уклали контракти про 

перебування у резерві служби цивільного захисту. І строків проведення навчальних та 

перевірочних зборів: постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року 

№824 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 28 жовтня .- Орієнтир.-№38.-С.7 

284      Про внесення зміни до пункту 5 Модельного статуту  товариства з обмеженою 

відповідальністю: постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року №820 

//  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 28 жовтня .- С.4 

285      Про затвердження Положення про Національну поліцію: постанова Кабінету 

Міністрів України від 28 жовтня 2015 року №877 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 28 жовтня .- 
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286      Про внесення зміни у додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 

серпня 2013р.№703 : постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року 
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287      Про затвердження нового складу Міжвідомчої комісії з визначення проблемних 
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Міністрів України від 30 вересня 2015 року №771 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 27 жовтня .- 

С.4 

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

бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників в 

антитерористичній операції ( крім військовослужбовців, звільнених у запас або 

відставку) : постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року №837 //  

Уряд. кур’єр.- 2015 . - 24 жовтня .- С.10 

290     Про затвердження Положення про набори  даних, які підлягають  оприлюдненню 

у формі відкритих даних : постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 
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292     Питання функціонування органів коліції охорони як територіальних органів 

Національної поліції та ліквідації деяких територіальних органів Міністерства 

внутрішніх справ: постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року 
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293     Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, потребують особисто ї уваги та 
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296     Про внесення змін до Порядку та критеріїв надання еталонам статусу 

національних еталонів : постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року 

№807 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 22 жовтня .- С.4 
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300       Про внесення змін та  визнання такими, що втратили чинність , деяких актів 

Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 
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301        Питання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних 

закладів, наукових  установ та закладів культури : постанова Кабінету Міністрів 
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№37.-С.8 

302       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2015 
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303      Про затвердження Порядку призначення  на посаду керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів державної форми власності : постанова Кабінету Міністрів України 

від 13 жовтня 2015 року №827 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 21 жовтня .-С.7 

304       Про утворення територіального органу Національної поліції  : постанова 

Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року №831 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 21 
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305      Про утворення територіального органу Національної поліції : постанова Кабінету 
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С.4 

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

приватизації : постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року №819 //  
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307      Про внесення змін  до порядку державного експортного контролю за проведення 

переговорів ,  нав’язаних з укладенням зовнішніх накопичених договорів (контрактів)  

щодо здійснення експорту товарів України  : постанова Кабінету Міністрів України від 4 

листопада 2015 року №818// Уряд. кур’єр.-2015.-21 жовтня .-Орієнтир.-№44.-С.7 

308       Про внесення  змін до пункту 41 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями : 

постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року №803 //  Уряд. кур’єр.- 

2015 . - 20 жовтня .-С.4 



309       Про внесення  змін до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів 

України від 1 березня 2014 р.№65 : постанова Кабінету Міністрів України від 30 
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310      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 

2003р.№510 та визнання такими, що втратили чинність , деяких постанов Кабінету 

Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року 

№806 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 20 жовтня .-С.8 

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

Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року 

№818 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 20 жовтня .-С.8 

312      Про однострій поліцейських : постанова Кабінету Міністрів України від 30 

вересня 2015 року №823 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 17 жовтня .-С.11 

313      Деякі питання видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та 

виготовлених з них пиломатеріалів : постанова Кабінету Міністрів України від 16 

жовтня 2015 року №826 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 17 жовтня .-С.4 

314     Про внесення змін до Комплексної (зведеної ) програми  підвищення рівня 

безпеки енергоблоків атомних електростанцій : постанова Кабінету Міністрів України 

від 30 вересня 2015 року №776 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 17 жовтня .-С.4 

315     Про запровадження обмежень щодо проведення перевірки діяльності засобів 

масової інформації до завершення виборчого процесу місцевих виборів у 2015 році : 

постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року №822 //  Уряд. кур’єр.- 

2015 . - 17 жовтня .-С.4 

316      Про деякі питання правління публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця» : постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року №815 //  

Уряд. кур’єр.- 2015 . - 13 жовтня .-С.18 

317      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 

2012р.№505: постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №763 //  

Уряд. кур’єр.- 2015 . - 13 жовтня .-С.17 

318      Про внесення змін до Порядку розгляду питань , пов’язаних з підготовкою і 

внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких 

здійснюється Верховною Радою України , Президентом України  або Кабінетом  Мініст- 

рів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України : постанова Кабінету Міні-  

стрів України від 30 вересня 2015 року №784 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 13 жовтня .-С.17 

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

Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №768 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . - 10 

жовтня .-С.10 

320      Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 
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375       Про внесення зміни у додаток 2  до  постанови Кабінету Міністрів України від 

30 серпня 2002р№1298 : постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 

року №948 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 25 лист .-С.4 

376      Про внесення зміни   до пункту 1  постанови Кабінету Міністрів України від 27 

серпня 2010р.№781 : постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року 

№945 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 25 лист .-С.4 

377     Про внесення зміни   до пункту 2  постанови Кабінету Міністрів України від 23 

квітня 2014 року №117 : постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 

року №946 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 25 лист .-С.4 

378      Про внесення зміни у додатки 1 і  2  до  постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 2015р.№271 : постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 

2015 року №939 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 24 лист .-С.4 

379      Про внесення змін до  постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 

2015р.№571 : постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №938 

//  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 24 лист .-С.4 

380      Про внесення змін до  Порядку акредитації закладу охорони здоров’я  : постанова 

Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №921 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 

24 лист .-С.4 

381      Деякі питання територіальних органів Державної фіскальної служби : постанова 

Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 року №921 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 

21 лист .-С.10 



382       Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі 

шляхом здешевлення кредитів : постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 

2015 року №897 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 21 лист .-С.4 

383      Про внесення змін до розділу 111 схеми спрямування і координації діяльності 

центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України  через відповідних 

членів Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 18 

листопада 2015 року №942 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 20 лист .-С.10 

384       Деякі питання державних вищих навчальних закладів, переміщених з району 

проведення антитерористичної операції : постанова Кабінету Міністрів України від 13 

жовтня 2015 року №935 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 20 лист .-С.10 

385      Про затвердження Порядку визначення суб’єкта управління об’єктами , що 

повернуті у власність   держави, та іншим майном, суб’єкт управління якого не 

визначений : постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року №817 //  

Уряд. кур’єр.- 2015 . – 19 лист .-С.12 

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

реєстрації транспортних засобів : постанова Кабінету Міністрів України від 18 

листопада 2015 року №941 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 19 лист .-С.11 

387     Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України   від 23 травня 

2012р.№486 : постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №924 

//  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 19 лист .-С.11 

388      Про внесення змін до переліку медичних виробів, операції з постачання на мит-  

ній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають  обкла- 

данню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків : постанова Кабінету Мініст- 

рів України від 11 листопада 2015 року №923 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 19 лист .-С.11 

389      Про внесення змін до  постанов Кабінету Міністрів України   від 8 жовтня 2015 

року №787 : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року №940 //  

Уряд. кур’єр.- 2015 . – 19 лист .-С.10 

390      Деякі питання оплати праці керівника державної телерадіокомпанії «Всесвітня 

служба» Українське телебачення і радіомовлення» та його заступників : постанова 

Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №936 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 

19 лист .-С.4 

391     Про внесення змін у додаток №1 до  постанови  Кабінету Міністрів України   від 

26 грудня 2011р.№1399 : постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 

року №893 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 18 лист .-С.4 

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

державному бюджеті для фінансування підтримки творчих спілок у сфері засобів 

масової інформації, преси : постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 

2015 року №920 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 18 лист .-С.4 

393     Про внесення змін  до  постанови  Кабінету Міністрів України   від 3 серпня 

2015року №543 : постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року 

№933 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 18 лист .-Орієнтир.-№41.-С.7 

394     Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження тимчасового механізму 

формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам 

дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження : постанова 

Кабінету Міністрів України від 7 жовтня  2015 року №882 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 18 

лист .-Орієнтир.-№41.-С.8 

395     Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність 



, деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України 

від 28 жовтня  2015 року №884 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 18 лист .-Орієнтир.-№41.-С.9 

396       Про затвердження Порядку організації діяльності залізничного транспорту під 

час  здійснення військових  залізничних перевезень : постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 листопада  2015 року №891 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 18 лист .-Орієнтир.-

№41.-С.10 

397       Про затвердження Положення про Державне агенство рибного господарства 

України : постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня  2015 року №895 //  

Уряд. кур’єр.- 2015 . – 18 лист .-Орієнтир.-№41.-С.11 

398      Питання забезпечення охорони об’єктів  державної та інших форм власності : 

постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада  2015 року №937 //  Уряд. 

кур’єр.- 2015 . – 18 лист .-Орієнтир.-№41.-С.12 

399     Деякі питання виконання Програми підвищення обороноздатності і безпеки 

держави в частині створення сучасної системи висвітлення надводної обстановки : 

постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада  2015 року №926 //  Уряд. 

кур’єр.- 2015 . – 17 лист .-С.8 

400    Про внесення змін у додаток 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 11 листопада  2015 року №925 //  Уряд. 

кур’єр.- 2015 . – 17 лист .-С.8 

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

України від 29 грудня 2010р.№1258 : постанова Кабінету Міністрів України від 11 

листопада  2015 року №919 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 17 лист .-С.4 

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

України : постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада  2015 року №900 //  

Уряд. кур’єр.- 2015 . – 14 лист .-С.11 

403      Про затвердження Порядку використання працівниками закордонних 

дипломатичних установ України власних легкових автомобілів у службових цілях : 

постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада  2015 року №901 //  Уряд. 

кур’єр.- 2015 . – 14 лист .-С.10 

404      Про  внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від17 лютого 

2010р.№207: постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня  2015 року №848 //  

Уряд. кур’єр.- 2015 . – 14 лист .-С.10 

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

бюджеті для забезпечення двосторонього співробітництва України з іноземними держа- 

вами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення 

участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках : постанова Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня  2015 року №883 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 14 лист .-

С.10 

406     Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів : постанова 

Кабінету Міністрів України від 13 жовтня  2015 року №916 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 14 

лист .-С.4 

407     Про внесення зміни до пункту 4 Порядку проведення перерахунку пенсій 

призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених 

з військової служби, та деяких інших осіб : постанова Кабінету Міністрів України від 28 

жовтня  2015 року №847 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 14 лист .-С.4 

408     Про затвердження Порядку використання коштів , передбачених у державному 

бюджеті для виробництва та трансляції  телерадіопрограм для державних потреб, 



збирання , оброблення та розповсюдження офіційної і інформаційної продукції : 

постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня  2015 року №915 //  Уряд. кур’єр.- 

2015 . – 13 лист .-С.11 

409      Про внесення змін до Порядку умов надання у 2015 році субвенції з державного 

бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення 

та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, 

водовідведення, що вироблялися. Транспортувалися та постачалися населенню та /або 

іншим підприємствам централізованого  питного водопостачання, водовідведення, які 

надають населенню послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, яка 

виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 

централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води  

тарифам, що затверджувалися та / або підтверджувалися органами державної влади чи 

місцевого самоврядування : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня  2015 

року №913 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 13 лист .-С.10 

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

Кабінету Міністрів України у зв’язку  з прийняттям, Закону України  «Про 

прокуратуру» : постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня  2015 року №874 //  

Уряд. кур’єр.- 2015 . – 13 лист .-С.9 

411      Про внесення зміни до переліку ядерних установок, ядерних матеріалів, 

радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної 

власності, важливих державних об’єктів  ,що підлягають  охороні Національною 

гвардією : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня  2015 року №860 //  

Уряд. кур’єр.- 2015 . – 13 лист .-С.4 

412     Про створення галузеваго державного архіву матеріалів  гідрометеоролічних 

спостережень державної служби з надзвичайних ситуацій : постанова Кабінету Мініст- 

рів України від 28 жовтня  2015 року №862 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 13 лист .-С.4 

413      Про внесення зміни до структури  Секретаріату Кабінету Міністрів України : 

постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада  2015 року №914 //  Уряд. 

кур’єр.- 2015 . – 13 лист .-С.4 

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

бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу 

України  та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за 

межами  України : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року   

2015 року №854 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 13 лист .-С.4 

416      Про грошове забезпечення поліцейських, відряджених до державних органів, 

установ та організацій : постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада  2015 

року №910 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 12 лист .-С.4 

417      Про здійснення  у 2015 році правочинів  з державними та гарантованим 

державою боргом з метою його реструктуризації  і часткового списання : постанова 

Кабінету Міністрів України від 11 листопада  2015 року №912 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 

12 лист .-С.8 

418     Про затвердження примірного енергосервісного договору : постанова Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня   2015 року №845 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 12 лист .-

С.9 

419      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 

року №105: постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада  2015 року №911 //  

Уряд. кур’єр.- 2015 . – 12 лист .-С.11 



420       Деякі питання проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада  2015 

року №902 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 11 лист .-С.12 

421     Про затвердження Положення про Державну архівну службу України : постанова 

Кабінету Міністрів України від 21 жовтня   2015 року №870 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 

11 лист .-Орієнтир.-№40.-С.9 

422      Про затвердження Порядку оплати робіт , послуг з проведення оцінки 

відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам 

технічних регламентів. Повірки зазначених засобів, перебувають в експлуатації, та 

визначення вартості таких робіт і послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 28 

жовтня   2015 року №865 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 11 лист .-Орієнтир.-№40.-С.9 

423      Про затвердження Порядку Методики проведення моніторингу та оцінки 

результативності державної регіональної політики : постанова Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня   2015 року №856 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 11 лист .-Орієнтир.-

№40.-С.8 

424       Про внесення змін у додаток  до постанови Кабінету Міністрів України від 26 

грудня 2011р.№1399 : постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада  2015 

року №909 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 11 лист .-С.4 

 425      Питання функціонування територіальних органів Державного агенства рибного 

господарства : постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня  2015 року №894 //  

Уряд. кур’єр.- 2015 . – 10 лист .-С.8 

426      Про внесення змін у додаток  до постанови Кабінету Міністрів України від 4 

червня 2007р.№795 : постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада  2015 року 

№908 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 10 лист .-С.7 

427      Про внесення змін до Порядку здійснення оптової  та роздрібної торгівлі 

транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні 

номери795 : постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада  2015 року №907 //  

Уряд. кур’єр.- 2015 . – 10 лист .-С.7 

428      Про внесення змін   до постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 

р.№47 і від 8 травня 1993р.№340 : постанова Кабінету Міністрів України від 9 

листопада  2015 року №905 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 10 лист .-С.7 

429      Про забезпечення охорони судів, інших органів та установ судової системи, а 

також установ судових експертиз : постанова Кабінету Міністрів України від 9 

листопада  2015 року №906 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 10 лист .-С.7 

430     Про внесення змін   до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття  з 

обліку автомобілів , автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі 

автомобілів, мотоциклів, усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, 

мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та моделей : постанова 

Кабінету Міністрів України від 9 листопада  2015 року №904 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 

10 лист .-С.7 

431      Про внесення змін в додаток 1   до постанови  Кабінету Міністрів України від 5 

квітня 2014р. №85 : постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада  2015 року 

№905 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 10 лист .-С.4 

432     Про утворення територіального органу Національної поліції : постанова Кабінету 

Міністрів України від  28 жовтня  2015 року №886 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 7 лист .-С.4 

Про внесення змін до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким 

складом органів внутрішніх справ : постанова Кабінету Міністрів України від  28 

жовтня  2015 року №885 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 7 лист .-С.4 



433        Про утворення територіального органу Національної поліції : постанова 

Кабінету Міністрів України від  28 жовтня  2015 року №887 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 7 
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внутрішніх справ : постанова Кабінету Міністрів України від  28 жовтня  2015 року 
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436     Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення 

апостиля : постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада  2015 року №890 //  

Уряд. кур’єр.- 2015 . – 7 лист .-С.9 

437     Про внесення змін до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт і 

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

постанова Кабінету Міністрів України від  21 жовтня  2015 року №879 //  Уряд. кур’єр.- 

2015 . – 7 лист .-С.10 

438     Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів : постанова Кабінету Міністрів України від  21 жовтня  2015 

року №880 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 7 лист .-С.10 

439      Деякі питання забезпечення діяльності Українського центру оцінювання  якості 

освіти та його регіональних підрозділів : постанова Кабінету Міністрів України від  28 

жовтня  2015 року №881 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 7 лист .-С.11 

440     Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України від 22 лютого 2008р. №221 і від 23 березня 20011р №48 : постанова Кабінету 

Міністрів України від  4 листопада  2015 року №875 //  Уряд. кур’єр.- 2015.–6 лист .-С.5 

441      Про внесення зміни до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер ї х 

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

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

№861 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 6 лист .-С.5 

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

державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, 

стандартизації,  метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління 

якістю : постанова Кабінету Міністрів України від  28 жовтня  2015 року №866 //  Уряд. 

кур’єр.- 2015 . – 6 лист .-С.5 

443     Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : 

постанова Кабінету Міністрів України від  28 жовтня  2015 року №878 //  Уряд. кур’єр.- 

2015 . – 6 лист .-С.8 

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

України  від 18 жовтня  1999р.№1912 : постанова Кабінету Міністрів України від  28 

жовтня  2015 року №867 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 5 лист .-С.4 

446      Про внесення зміни до пункту 1 постанови  Кабінету Міністрів України  від 3 

вересня 2008 р.№777 : постанова Кабінету Міністрів України від  4 листопада  2015 

року №917 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 4 лист .-С.11 

447     Про внесення зміни до переліку видів господарської діяльності, здійснення якої 

дозволяється військовим частинам Збройних Сил : постанова Кабінету Міністрів 

України від  30 вересня   2015 року №769 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 4 лист .-Орієнтир.-

№39.-С.11 

448     Про  затвердження Порядку створення та використання матер іальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій : постанова Кабінету Міністрів 



України від  30 вересня   2015 року №775 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . – 4 лист .-Орієнтир.-

№39.-С.11 

449      Про утворення конкурсної комісії з обрання постачальника «останньої надії» : 

постанова Кабінету Міністрів України від  21 жовтня  2015 року №873 //  Уряд. кур’єр.- 

2015 . –4 лист.-Орієнтир.-№39.-С.8 

450      Про додаткові заходи щодо соціального захисту громадян : постанова Кабінету 

Міністрів України від  30 жовтня  2015 року №872 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . –4 лист.-

Орієнтир.-№39.-С.8 

451      Про внесення зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру товарно - транспортних 

накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв : постанова 

Кабінету Міністрів України від  28 жовтня  2015 року №864 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . –4 

лист.-Орієнтир.-№39.-С.8 

452      Про Порядок виплати і розміщення грошового забезпечення осіб, які 

перебувають у резерві служби цивільного захисту : постанова Кабінету Міністрів 

України від  28 жовтня  2015 року №863 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . –4 лист.-Орієнтир.-

№39.-С.8 

453     Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському 

сегменті інтернету : постанова Кабінету Міністрів України від  21 жовтня  2015 року 

№851 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . –4 лист.-Орієнтир.-№39.-С.7 

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

Кабінету Міністрів України від  7 жовтня  2015 року №839 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . –4 

лист.-Орієнтир.-№39.-С.7 

455     Про внесення змін до  постанов Кабінету Міністрів України від 2 серпня 

1996р.№897 і від 20 грудня 2000 р.№ 1867 : постанова Кабінету Міністрів України від  7 

жовтня  2015 року №838 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . –4 лист.-Орієнтир.-№39.-С.7 

456     Про внесення змін до  пункту 22.5 Правил дорожнього руху : постанова Кабінету 

Міністрів України від  21 жовтня  2015 року №869 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . –4 лист.-С.4 

Про внесення зміни  до  схеми спрямування і координації діяльності центральних 

органів виконавчої влади  Кабінетом Міністрів України через відповідних членів 

Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від  21 жовтня  

2015 року №858 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . –4 лист.-С.4 

457    Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської 

Федерації про обмін інформацією про переносні зенітні ракетні комплекси типу «Ігла» 

та «Стрела» під час здійснення їхнього експорту до третіх  країн або імпорту  з третіх 

країн : постанова Кабінету Міністрів України від  28 жовтня  2015 року №857 //  Уряд. 

кур’єр.- 2015 . –4 лист.-С.4 

458     Про внесення зміни до Примірного положення  про центр надання 

адміністративних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від  21 жовтня  2015 

року №853 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . –4 лист.-С.4 

459     Про утворення Державної аудиторської служби України : постанова Кабінету 

Міністрів України від  28 жовтня  2015 року №868 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . –3 лист.-С.4 

460      Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 

червня 2015р. № 525 : постанова Кабінету Міністрів України від  21 жовтня  2015 року 

№849 //  Уряд. кур’єр.- 2015 . –3 лист.-С.4 

461      Про затвердження нового складу Національної комісії з питань закордонних 

українців та внесення  змін до Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного 

українця : постанова Кабінету Міністрів України від  28 жовтня  2015 року №855 //  
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                                    Кабінет Міністрів України Розпорядження  

463     Про призначення Гребенюк І.І. заступником Міністра аграрної політики та 

продовольства України – керівником апарату : розпорядження Кабінету Міністрів 
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464     Деякі питання надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань : розпорядження Кабінету Міністрів України від 
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465     Про затвердження фінансового плану державного підприємства «Об’єднана 
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466     Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 
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юстиції : розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня  2015 року №1274 // 
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468     Про затвердження перспективного плану формування територій громад 
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470     Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько -

фінансовому департаменту Секретаріату кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня  2015 року №1322 // Уряд. 
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472     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2015 рік  : розпорядження Кабінету Міністрів України від 
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473     Про проведення повторного конкурсу з відбору кандидатів на посади членів 

Національного агенства з питань запобігання корупції : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 25 грудня  2015 року №1379 // Уряд. кур’єр .- 2015.-29 грудня .- 
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забезпечення фінансування у повному обсязі Чорнобильської атомної електростанції  : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 2  грудня  2015 року №1309 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-16 грудня .- С.13 

529     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству енергетики та вугільної промисловості на 2015 рік : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 10  грудня  2015 року №1308 // Уряд. кур’єр .- 2015.-16 

грудня .- С.13 



530      Про визначення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України « 

постачальником «Останньої надії» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 9  

грудня  2015 року №1307 // Уряд. кур’єр .- 2015.-16 грудня .- С.12 

531      Про затвердження плану заходів з підготовки до  участі України у Вашингтонсь- 

кому саміті з ядерної безпеки 2016 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 

9  грудня  2015 року №1307 // Уряд. кур’єр .- 2015.-16 грудня .- С.12 

532      Про погашення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації , що склалася 12 травня 2014р. в житловому будинку по 

вул. Лазурній, 40, у м. Миколаєві : розпорядження Кабінету Міністрів України від 9  

грудня  2015 року №1299 // Уряд. кур’єр .- 2015.-16 грудня .- С.4 

533      Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 9  грудня  2015 року №1300 // Уряд. кур’єр .- 2015.-16 грудня .- С.4 

534      Про внесення зміни до 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 

листопада 2015року №1224 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 2  грудня  

2015 року №1293 // Уряд. кур’єр .- 2015.-16 грудня .- С.4 

535      Про призначення Чумака В.В. членом Національного  агенства з питань 

запобігання корупції : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11  грудня  2015 

року №1285 // Уряд. кур’єр .- 2015.-16 грудня .- С.4 

536      Про призначення Корчак Н.М. членом Національного агенства з питань 

запобігання корупції : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11  грудня  2015 

року №1284 // Уряд. кур’єр .- 2015.-16 грудня .- С.4 

537     Про призначення Скопича О.Д. членом Національного агенства з питань 

запобігання корупції : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11  грудня  2015 

року №1283 // Уряд. кур’єр .- 2015.-16 грудня .- С.4 

538     Про звільнення Скопича О.Д. з посади  заступника голови Національного 

агенства України з питань державної служби : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 11  грудня  2015 року №1282 // Уряд. кур’єр .- 2015.-16 грудня .- С.4 

539     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони  здоров’я на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня  2015 року №1290 // Уряд. кур’єр .- 2015.-15 грудня .- С.11 

540      Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько - 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня  2015 року №1291 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-15 грудня .- С.11 

541      Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько - 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня  2015 року №1289 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-15 грудня .- С.11 

542      Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству соціальної політики на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня  2015 року №1288 // Уряд. кур’єр .- 2015.-15 грудня .- С.10 

543      Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2015 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня  2015 

року №1287 // Уряд. кур’єр .- 2015.-15 грудня .- С.10 

544     Про виділення коштів для проведення невідкладних заходів  з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, що склалася 1 липня 2015 року у Черкаському академічному 

обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка : 



розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня  2015 року №1286 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-15 грудня .- С.10 

545      Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Сенегал про військове- технічне  співробітництво : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 2 грудня  2015 року №1272 // Уряд. кур’єр .- 2015.-15 грудня .- С.4 

546      Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько - 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня  2015 року №1291 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-15 грудня .- С.11 

547      Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Державному 

управлінню справами на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 9  

грудня  2015 року №1279 // Уряд. кур’єр .- 2015.-11 грудня .- С.9 

548      Про внесення змін у додаток 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 7 листопада 2014року № 1085: розпорядження Кабінету Міністрів України від 2  

грудня  2015 року №1276 // Уряд. кур’єр .- 2015.-11 грудня .- С.9 

549     Про погодження призначення Долі В.І. виконуючим обов’язки директора 

державного підприємства «Артемсіль» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 

2  грудня  2015 року №1264 // Уряд. кур’єр .- 2015.-11 грудня .- С.4 

550     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству культури на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 

листопада  2015 року №1160 // Уряд. кур’єр .- 2015.-11 грудня .- С.4 

551     Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько - 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада  2015 року №1225 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-11 грудня .- С.4 

552       Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету , передбачених Апарату 

Ради національної безпеки і оборони України на 2015 рік : розпорядження Кабінету Мі- 

ністрів України від 9 грудня  2015 року №1278 // Уряд. кур’єр .- 2015.-11 грудня .- С.9 

553     Про передачу архівних документів у тимчасове користування : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 10 грудня  2015 року №1280 // Уряд. кур’єр .- 2015.-11 

грудня .- С.9 

554      Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня  2015 року №1281 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-11 грудня .- С.9 

555       Про схвалення Концепції створення Національного конституційного центру : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня  2015 року №1269 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-11 грудня .- С.14 

556        Про делегацію Кабінету Міністрів України для участі у засіданні Ради асоціації 

між Україною та ЄС : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня  2015 

року №1277 // Уряд. кур’єр .- 2015.-10 грудня .- С.4 

557       Про затвердження змін до зведеного фінансового плану залізниць України на 

2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня  2015 року №1238 // 

Уряд. кур’єр .- 2015.-10 грудня .- С.4 

558       Про погодження кандидатури Крижановського С.В. на посаду директора 

державного підприємства «Іллічівський морський торговельний порт»  : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 25 листопада  2015 року №1244 // Уряд. кур’єр .- 2015.-

10 грудня .- С.4 



559      Про зміну складу Експертно- аналітичної ради з питань участі держави у 

статутному капіталі  банків : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 

листопада  2015 року №1226 // Уряд. кур’єр .- 2015.-9 грудня .- С.15 

560      Питання укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та 

Урядом Японії щодо Кредитної Угоди про Другу позику на політику розвитку на 

здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України  та Японським 

агенством міжнародного  співробітництва та Кредитної Угоди про Другу позику на 

політику розвитку здійснення економічних реформ між  Кабінетом Міністрів України  

та Японським агенством міжнародного  співробітництва : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 25 листопада  2015 року №1242 // Уряд. кур’єр .- 2015.-9 грудня 

.- С.15 

561      Про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 2 грудня  2015 року №1236 // Уряд. кур’єр .- 2015.-9 грудня .- 

С.15 

562     Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2015р.№249 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня  2015 року 

№1271 // Уряд. кур’єр .- 2015.-9 грудня .- С.4 

563     Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько- 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня  2015 року №1272 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-9 грудня .- С.4 

564     Про погодження відчуження основних фондів дочірнього підприємства 

«Нафтогазобслуговування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»  : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня  2015 року №1110 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-9 грудня .- Орієнтир.-№44.-С.9 

565     Про передачу нерухомого майна аеродрому Кайдани до сфери управління 

Міністерства оборони : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня  2015 

року №1110 // Уряд. кур’єр .- 2015.-9 грудня .- Орієнтир.-№44.-С.10 

566     Про затвердження титулу на виконання проектно- вишукувальних робіт для 

будівництва електродепо «Олексіївське» із з’єднувального  гілкою до третьої лінії 

Харківського метрополітену : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 

листопада  2015 року №1171 // Уряд. кур’єр .- 2015.-9 грудня .- Орієнтир.-№44.-С.10 

567      Про затвердження титулу на виконання проектно- вишукувальних робіт для 

будівництва Третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників імені 

Г.І.ВІащенка до станції «Одеська» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 

листопада  2015 року №1172 // Уряд. кур’єр .- 2015.-9 грудня .- Орієнтир.-№44.-С.10 

568     Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2016 році 

заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 11 листопада  2015 року №1161 // Уряд. кур’єр .- 2015.-

9 грудня .- Орієнтир.-№44.-С.10 

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

Міністрів України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня  2015 року 

№1294 // Уряд. кур’єр .- 2015.-9 грудня .- С.4 

570      Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству інфраструктури на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 2 грудня  2015 року №1246 // Уряд. кур’єр .- 2015.-8 грудня .- С.8 

571      Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 

4 грудня  2015 року №1247 // Уряд. кур’єр .- 2015.-8 грудня .- С.8 



572       Про затвердження складу наглядової ради та ревізійної комісії публічного 

акціонерного товариства «Українська залізниця»  : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 25 листопада  2015 року №1239 // Уряд. кур’єр .- 2015.-8 грудня .- С.8 

573      Про призначення Ворони Г.М. головою правління Державної акціонерної 

компанії «Ліки України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада  

2015 року №1239 // Уряд. кур’єр .- 2015.-8 грудня .- С.8 

574      Про звільнення Федоренка О.М. з посади заступника директора Державного 

спеціалізованого підприємства «Укрспецторг» : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 2 грудня  2015 року №1257 // Уряд. кур’єр .- 2015.-8 грудня .- С.4 

575      Про звільнення Ворони Г.М. з посади заступника голови правління Державної 

акціонерної компанії «Ліки України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 

грудня   2015 року №1258 // Уряд. кур’єр .- 2015.-8 грудня .- С.4 

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

України від 19 серпня 2015р. №840 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 

грудня   2015 року №1256 // Уряд. кур’єр .- 2015.-8 грудня .- С.4 

577       Про призначення Юшкевич К.В. першим заступником Голови Державного 

агенства лісових ресурсів України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 

грудня   2015 року №1255 // Уряд. кур’єр .- 2015.-8 грудня .- С.4 

578      Про призначення Лапи В.І. . першим заступником Голови Державної служби 

України  з питань безпечності харчових продуктів  та захисту споживачів : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня   2015 року №1254 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-8 грудня .- С.4 

579      Про призначення Соколюка М.Ю. головою Державної міграційної служби 

України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня   2015 року №1253 // 

Уряд. кур’єр .- 2015.-8 грудня .- С.4 

580      Про призначення Гаврилової Л.В. головою Державної служби України : 
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розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада   2015 року №1202// Уряд. 

кур’єр .- 2015.-26 лист .- С.4 

630     Про звільнення Корчміта О.Ю. з посади першого заступника Голови Державного 

агенства з енергоефективності та енергозбереження України : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18 листопада   2015 року №1201//Уряд. кур’єр.-2015.-26 лист.С.4 

631    Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 

вересня 2013р.№670 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада   

2015 року №1162// Уряд. кур’єр .- 2015.-26 лист .- С.4 

632     Про виділення коштів для проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, що склалася 29 жовтня 2015 р. у м. Сватовому Луганської області : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада   2015 року №1162// Уряд. 

кур’єр .- 2015.-25 лист .- С.15 

633     Про зміну складу Міжвідомчої комісії з міжвідомчої комісії з міжнародної 

торгівлі : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня   2015 року 

№1133// Уряд. кур’єр .- 2015.-25 лист .- Орієнтир.-№42.-С.15 

634     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету передбачених 

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на 2015 рік 

: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада   2015 року №1190// 

Уряд. кур’єр .- 2015.-25 лист .- Орієнтир.-№42.-С.12 

635     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,  передбачених  

Міністерству культури  на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 

жовтня   2015 року №1195// Уряд. кур’єр .- 2015.-25 лист .- Орієнтир.-№42.-С.12 

636     Про затвердження проекту « Пам’ятникоохоронні роботи по будівлі пам’ятці 

архітектора по вул. Римарська, 21, у м. Харкові (КП «Харківська обласна філармонія») 

(реконструкція) (коригування у зв’язку з виділенням пускових комплексів)» : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада   2015 року №1194// Уряд. 

кур’єр .- 2015.-25 лист .- Орієнтир.-№42.-С.12 

637     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,  передбачених  

Міністерству юстиції  на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 

листопада   2015 року №1197// Уряд. кур’єр .- 2015.-25 лист .- Орієнтир.-№42.-С.12 

638     Про перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення державних програм соціального захисту у 2015 році : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 18 листопада   2015 року №1191// Уряд. кур’єр .- 2015.-

25 лист .- Орієнтир.-№42.-С.12 

639     Про передачу частини бюджетних призначень,  передбачених Міністерству освіти 

і науки на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада   2015 

року №1193// Уряд. кур’єр .- 2015.-25 лист .- Орієнтир.-№42.-С.12 

640    Про схвалення стратегії розвитку Державної прикордонної служби : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада   2015 року №1189// Уряд. 

кур’єр .- 2015.-25 лист .- Орієнтир.-№42.-С.10 



641      Про підписання змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України 

, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією щодо Місії Європейської 

Комісії з надання допомоги  в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова від 7 

жовтня 2005 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада   2015 

року №1199// Уряд. кур’єр .- 2015.-25 лист .- Орієнтир.-№42.-С.4 

642      Про кількість легкових автомобілів, що обслуговують  Вищу раду юстиції : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада   2015 року №1196// Уряд. 

кур’єр .- 2015.-25 лист .-С.4 

643     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету. Передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2015рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 

11 листопада   2015 року №1196// Уряд. кур’єр .- 2015.-24 лист .-С.4 

645     Про зміну складу Міжвідомчої комісії з питань національно- патріотичного 

виховання : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада   2015 року 

№1188// Уряд. кур’єр .- 2015.-24 лист .-С.8 

646     Про звільнення Орінічевої Ж.Ф. з посади голови правління Національної 

акціонерної компанії «Украгролізинг» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 

11 листопада   2015 року №1187// Уряд. кур’єр .- 2015.-24 лист .-С.8 

647      Про призначення Негоди В.А. головою Української частини Українсько-

Словацької міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва та 

Українсько- Угорської міжурядової змішаної комісії з питань транскордонного та 

прикордонного співробітництва : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 

жовтня   2015 року №1122// Уряд. кур’єр .- 2015.-24 лист .-С.8 

648     Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують  Національне 

антикорупційне бюро : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листопада   

2015 року №1140// Уряд. кур’єр .- 2015.-24 лист .-С.8 

649     Про утворення Університету державної фіскальної служби України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада   2015 року №1184// Уряд. 

кур’єр .- 2015.-24 лист .-С.4 

650     Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів охорони  

здоров’я у власність (спільну власність) територіальних громад : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня   2015 року №1173// Уряд. кур’єр .- 2015.-20 

лист .-С.10 

651    Про утворення організаційного комітету та затвердження плану заходів з 

підготовки та відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 18 листопада   2015 року №1185// Уряд. кур’єр .- 2015.-

20 лист .-С.10 

652     Про утворення державного закладу «Меморіальний комплекс Героїв Небесної 

Сотні-Музей Гідності» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада   

2015 року №1186// Уряд. кур’єр .- 2015.-20 лист .-С.10 

653     Про перенесення робочих днів у 2016 році : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 11 листопада   2015 року №1155// Уряд. кур’єр .- 2015.-20 лист .-С.4 

654     Про підписання Угоди між Урядом України та Європейською Комісією про 

участь України у програмі «Креативна Європа»: програма Європейського Союзу для 

сектору культури та креативності, та про співробітництво  між Україною та 

Європейським Союзом у підпрограмі «Медіа» програми «Креативна Європа»  : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада   2015 року №1182// Уряд. 

кур’єр .- 2015.-20 лист .-С.4 



655      Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 11 

листопада 2015р.№1180 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада   

2015 року №1183// Уряд. кур’єр .- 2015.-19 лист .-С.11 

656     Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України  та Урядом Італійської 

Республіки про взаємне визнання та обмін посвідчень водія : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 11 листопада   2015 року №1180// Уряд. кур’єр .- 2015.-19 лист .-

С.11 

657    Про схвалення Концепції Державної соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 

жовтня  2015 року №1053// Уряд. кур’єр .- 2015.-19 лист .-С.11 

658    Про надання допомоги населенню, яке проживає в районах проведення 

антитерористичної операції в Донецькій та луганській областях : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 11 листопада   2015 року №1156// Уряд. кур’єр .- 2015.-

18 лист .-С.12 

659    Про схвалення Концепції цільової правоохоронної програми «Облаштування та 

реконструкція державного кордону» на період до 2020 року : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 11 листопада   2015 року №1179// Уряд. кур’єр .- 2015.-18 лист .-

Орієнтир.-№41.-С.9 

660    Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству  освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та перерозподіл 

обсягу освітньої і медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 

році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада   2015 року №1178// 

Уряд. кур’єр .- 2015.-18 лист .-Орієнтир.-№41.-С.9 

661   Про призначення Василишина Р.Й. заступником Міністра охорони здоров’я 

України – керівником апарату : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 

листопада   2015 року №1181// Уряд. кур’єр .- 2015.-18 лист .-С.4 

662    Про призначення Гайдуцького А.П. заступником голови Фонду державного майна 

України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада   2015 року 

№1176// Уряд. кур’єр .- 2015.-17 лист .-С.9 

663    Про затвердження перспективного плану формування територій громад 

Кіровоградської області: розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада   

2015 року №1159// Уряд. кур’єр .- 2015.-17 лист .-С.9 

664     Про затвердження перспективного плану формування територій громад 

Львівської області : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада   2015 

року №1158// Уряд. кур’єр .- 2015.-17 лист .-С.9 

665     Про передачу майна до сфери Управління Адміністрації Державної прикордонної 

служби : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада   2015 року 

№1168// Уряд. кур’єр .- 2015.-17 лист .-С.8 

666    Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько - 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада   2015 року №1167// Уряд. 

кур’єр .- 2015.-17 лист .-С.8 

667    Про перерозподіл резерву коштів медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам у 2015 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 

листопада   2015 року №1166// Уряд. кур’єр .- 2015.-17 лист .-С.8 

668    Про перерозподіл обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2015 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада   

2015 року №1154// Уряд. кур’єр .- 2015.-17 лист .-С.8 



669     Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько - 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня   2015 року №1119// Уряд. 

кур’єр .- 2015.-17 лист .-С.8 

670     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров’я на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11 листопада   2015 року №1165// Уряд. кур’єр .- 2015.-17 лист .-С.8 

671     Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько - 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада   2015 року №1164// Уряд. 

кур’єр .- 2015.-17 лист .-С.4 

672    Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько - 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада   2015 року №1163// Уряд. 

кур’єр .- 2015.-17 лист .-С.4 

673     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров’я на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11 листопада   2015 року №1157// Уряд. кур’єр .- 2015.-17 лист .-С.4 

674     Про звільнення Буртиян Т.Г. з посади заступника Голови Фонду Державного 

майна України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада   2015 

року №1175// Уряд. кур’єр .- 2015.-17 лист .-С.9 

675     Про передачу транспортних засобів до сфери управління Міністерства оборони та 

Державної служби з надзвичайних ситуацій: розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 121 жовтня   2015 року №1108// Уряд. кур’єр .- 2015.-17 лист .-С.9 

676    Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько- 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня   2015 року №1155// Уряд. 

кур’єр .- 2015.-14 лист .-С.11 

677     Про затвердження фінансового плану державного підприємства «Адміністрація 

морських портів України « на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 

21 жовтня   2015 року №1155// Уряд. кур’єр .- 2015.-14 лист .-С.4 

678     Про зміну складу Координаційної ради з реалізації в Україні міжнародної 

ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня  2015 року №1117 // Уряд. кур’єр .- 2015.-13 лист .- С.4 

679    Про виділення коштів для проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації , що виникла 8 червня 2015 року у Київській області : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня  2015 року №1152 // Уряд. кур’єр .- 2015.-13 лист .- 

С.11 

680    Про підписання Протоколу між Урядом України та Урядом Великого Герцогства 

Люксембург про внесення змін до конвенції між Урядом України і Урядом Великого 

Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження 

податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал, вчиненої у м. Києві 6 

вересня 1997 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня  2015 

року №1085 // Уряд. кур’єр .- 2015.-13 лист .- С.11 

681    Про делегацію Уряду України для участі у переговорах з Урядом Австралії щодо 

узгодження проекту Угоди між Урядом України та Урядом Австралії про співробітни- 

цтво в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня  2015 року №1103 // Уряд. кур’єр .- 2015.-12 лист .- 

С.11 



682     Про затвердження переліку платників податків, які мають право застосовувати 

положення, передбачені пунктом 36 підрозділу4 розділу ХХ «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 

листопада  2015 року №1150 // Уряд. кур’єр .- 2015.-12 лист .- С.8 

683     Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 

осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України за громадську мужність, 

патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод 

людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлення під час Революції 

Гідності : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листопада  2015 року 

№1150 // Уряд. кур’єр .- 2015.-12 лист .- С.4 

684      Деякі питання відповідальності телерадіоорганізацій та провайдерів програмної 

послуги за порушення вимог законодавства про телебачення і радіомовлення  : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листопада  2015 року №1138 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-12 лист .- С.4 

685     Про внесення змін до пункту 3 плану першочергових заходів з подолання 

корупції : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листопада  2015 року 

№1135 // Уряд. кур’єр .- 2015.-12 лист .- С.4 

686     Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізуватися у 2015 році за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку, у тому числі тих , що фінансуються з метою погашення 

кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської 

служби станом на 1 січня 2015 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 

жовтня 2015 року №1148 // Уряд. кур’єр .- 2015.-11 лист .- С.11 

687      Про схвалення Концепції інтегрованого управління кордонами : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року №1149 // Уряд. кур’єр .- 2015.-11 

лист .- С.11 

688      Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 

2007р.№91: розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року 

№1144 // Уряд. кур’єр .- 2015.-11 лист .- Орієнтир.-№40.-С.11 

689     Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, 

які загинули внаслідок аварії судна «Іволга», що сталася 17 жовтня 2015р. у Чорному 

морі : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року №1145 // 

Уряд. кур’єр .- 2015.-11 лист .- Орієнтир.-№40.-С.11 

690     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету. Передбачених 

Центральній виборчій комісії на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 4 листопада 2015 року №1147 // Уряд. кур’єр .- 2015.-11 лист .-Орієнтир.-№40.- 

С.11 

691    Про  підписання Меморандуму між Урядом України та Урядом Китайської 

Народної Республіки про отримання безоплатної допомоги : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №1121 // Уряд. кур’єр .- 2015.-10 лист .- С.4 

692     Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених у державному 

бюджеті  для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони 

навколишнього природного середовища : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 4 листопада 2015 року №1141 // Уряд. кур’єр .- 2015.-10 лист .- С.8 

693     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 28 жовтня 

2015 року №1143 // Уряд. кур’єр .- 2015.-10 лист .- С.8 



694      Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом  Федеративної Республіки 

Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торгової палати : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року №1056 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-10 лист .- С.4 

695     Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Молдова про організацію обміну і інформацією осіб, транспортні засоби, на яких особи 

перетинають українсько-молдовський державний кордон : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 30 жовтня 2015 року №1134 // Уряд. кур’єр .- 2015.-7 лист .- С.11 

696     Про звільнення Паскала В.Ф. з посади заступника Міністра внутрішніх справ 

України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 року №1126 

// Уряд. кур’єр .- 2015.-6 лист .- С.4 

697     Про підписання Фінансової та проектної угоди між Кабінетом Міністрів України, 

представленим Міністерством соціальної політики («Отримувач»), Українським фондом 

соціальних інвестицій («Агенція з реалізації проекту») та КfW на суму 14 млн. євро 

(проект» Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» (УФС іфаза1 та 2) : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 року №1125 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-6 лист .- С.4 

698     Про звільнення Руденка О.О. з посади заступника Міністра внутрішніх справ 

України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 року №1129 

// Уряд. кур’єр .- 2015.-6 лист .- С.5 

699     Про звільнення Алексєєвої О.А. з посади першого заступника Голови Державної 

служби України  з лікарських засобів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 

листопада 2015 року №1128 // Уряд. кур’єр .- 2015.-6 лист .- С.4 

700      Про призначення Деканоідзе Х. Головою Національної поліції України  : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 року №1127 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-6 лист .- С.4 

701     Про передачу державної навчально- наукової установи «Академія фінансового 

управління» до сфери  управління Міністерства освіти і науки : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 30 вересня  2015 року №1123 // Уряд. кур’єр .- 2015.-5 лист .- С.4 

702     Про віднесення посад працівників військово-цивільних адміністрацій до 

відповідних категорій посад державних службовців : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 28 жовтня  2015 року №1120 // Уряд. кур’єр .- 2015.-5 лист .- С.4 

 703    Про реорганізацію Науково-дослідного економічного інституту : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня  2015 року №1118 // Уряд. кур’єр .- 2015.-5 

лист .- С.4 

704     Про утворення Науково-дослідного центру ракетних військ і артилерії : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня  2015 року №1114 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-5 лист .- С.4 

705     Про утворення Академії Державної пенітенціарної служби : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 21 жовтня  2015 року №1111 // Уряд. кур’єр .- 2015.-5 

лист .- С.4 

706     Про підписання Угоди між Урядом України та Всесвітньою продовольчою 

програмою (ВПП) про відкриття Офісу ВПП в Україні : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 28 жовтня  2015 року №1106 // Уряд. кур’єр .- 2015.-5 лист .- С.4 

707      Про призначення Хобзея П.К. заступником Міністра освіти і науки України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня  2015 року №1124 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-4 лист .- С.4 

708      Про затвердження плану комплектування інститут державного управління у 

сфері цивільного захисту слухачами з числа нерівного складу та фахівців, діяльність 



яких пов’язана з організацією і  здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 

період з 1 вересня 2015 р. по 30 червня 2016 року : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16 вересня  2015 року №945 // Уряд. кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-

№39.- С.9 

709     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству соціальної політики на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 23 вересня  2015 року №986 // Уряд. кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-

№39.- С.9 

710     Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько - 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня  2015 року №989 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-№39.- С.9 

711      Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько - 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня  2015 року №990 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-№39.- С.9 

712      Про передачу нерухомого майна у м. Артемівську до сфери управління 

Міністерства оборони : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня  2015 

року №997 // Уряд. кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-№39.- С.9 

713     Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько - 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня  2015 року №1039 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-№39.- С.9 

714     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству молоді та спорту на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 30 вересня  2015 року №1019 // Уряд. кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-№39.- С.9 

715    Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько - 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня  2015 року №1041 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-№39.- С.9 

716    Про передачу будівлі у м. Миколаєві до сфери управління Міністерства оборони : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня  2015 року №1049 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-№39.- С.9 

717     Про погодження передачі будівлі у м. Харкові в державну власність з віднесенням 

її до сфери управління Державної судової адміністрації : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 7 жовтня  2015 року №1057 // Уряд. кур’єр .- 2015.-4 лист .- 

Орієнтир.-№39.- С.9 

718     Про погодження передачі нежитлового приміщення у смт. Короні в державну 

власність з віднесенням його до сфери управління Державної казначейської служби : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня  2015 року №1052 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-№39.- С.9 

719     Про погодження передачі частини будівлі у м. немирові в державну власність з 

віднесенням її до сфери управління Державної судової адміністрації : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 7 жовтня  2015 року №1061 // Уряд. кур’єр .- 2015.-4 

лист .- Орієнтир.-№39.- С.9 

720     Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько - 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня  2015 року №1062 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-№39.- С.9 



721    Деякі питання реформування системи функціонування установ виконання 

покарань та слідчих ізоляторів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 

жовтня  2015 року №1066 // Уряд. кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-№39.- С.10 

722     Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько - 

фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2015 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня  2015 року №1074 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-№39.- С.10 

723    Про передачу нежитлових приміщень у Рівненській області до сфери управління 

Державної казначейської служби управління : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 жовтня  2015 року №1069 // Уряд. кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-

№39.- С.10 

724    Про погодження передачі нежитлового приміщення у смт. Чернігівка в державну 

власність : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня  2015 року №1078 

// Уряд. кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-№39.- С.10 

725    Про делегацію Уряду України для участі у заходах Енергетичного Співтовариства 

: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня  2015 року №1095 // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-№39.- С.10 

726     Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів та підприємства 

охорони здоров’я у власність територіальних громад міст : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 7 жовтня  2015 року №1095 // Уряд. кур’єр .- 2015.-4 лист .- 

Орієнтир.-№39.- С.10 

727     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Державному  агенству автомобільних доріг на 2015 рік : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня  2015 року №1100 // Уряд. кур’єр .- 2015.-4 лист .- 

Орієнтир.-№39.- С.10 

728    Про перерозподіл обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2015 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня  2015 

року №1107 // Уряд. кур’єр .- 2015.-4 лист .- Орієнтир.-№39.- С.10 

729    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 28 жовтня  2015 року 
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22 жовтня 2014р.№1110 : розпорядження Кабінету Міністрів України від  13 жовтня  

2015 року №1083 // Уряд. кур’єр .- 2015.-21 жовтня .- С.4 

781     Про утворення Урядової комісії з розслідування причин аварії з судном «Іволга», 

що сталася 17 жовтня 2015р.У Чорному морі : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 18 жовтня  2015 року №1081 // Уряд. кур’єр .- 2015.-20 жовтня .- С.4 

782      Про перерозподіл деяких видатків Державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров’я на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 7 жовтня  2015 року №1040 // Уряд. кур’єр .- 2015.-17 жовтня .- С.4 

783      Про перерозподіл деяких видатків Державного бюджету, передбачених 

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального 

господарства на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня  

2015 року №1048 // Уряд. кур’єр .- 2015.-17 жовтня .- С.4 

784      Про затвердження фінансового плану державного підприємства редакції газети 

«Урядовий кур’єр» на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 

жовтня  2015 року №1075 // Уряд. кур’єр .- 2015.-17 жовтня .- С.4 

785      Про затвердження перспективного плану формування територій громад 

Чернівецької області: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня  2015 

року №1073 // Уряд. кур’єр .- 2015.-17 жовтня .- С.18 

786      Про затвердження перспективного плану формування територій громад  

Вінницької області: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня  2015 

року №1076 // Уряд. кур’єр .- 2015.-17 жовтня .- С.19 

787     Про перерозподіл деяких видатків Державного бюджету, передбачених 

Міністерству соціальної політики на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 7 жовтня  2015 року №1038 // Уряд. кур’єр .- 2015.-17 жовтня .- С.4 

788      Деякі питання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації  

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 7 жовтня  2015 року №1065 // Уряд. кур’єр .- 2015.-16 жовтня .- С.4 

789      Деякі питання опалювального сезону 2015/2016 року : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 7 жовтня  2015 року №1064 // Уряд. кур’єр .- 2015.-16 жовтня .- 

С.4 



790      Про звільнення М. Тимченка з посади голови Недригайлівської державної 

адміністрації Сумської області: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 

жовтня  2015 року №742 // Уряд. кур’єр .- 2015.-16 жовтня .- С.4 

791     Про підписання Угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку (як 

Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України 

та Державною інспекцією ядерного регулювання України (як Одержувачем) про 

внесення змін №1 до Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) 

між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту 

з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом 

ядерного регулювання України (як одержувачем) від 8 липня 2009 року : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 13 жовтня  2015 року №1072 // Уряд. кур’єр .- 2015.-16 

жовтня .- С.4 

792     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству соціальної політики на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 7 жовтня  2015 року №1037 // Уряд. кур’єр .- 2015.-13 жовтня .- С.24 

793      Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству оборони на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 

жовтня  2015 року №1036 // Уряд. кур’єр .- 2015.-13 жовтня .- С.24 

794      Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та перерозподіл 

обсягу освітньої і медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 

році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня  2015 року №1033 // 

Уряд. кур’єр .- 2015.-13 жовтня .- С.18 

795      Про призначення Міхеєва В.С. заступником Голови Державного  космічного 

агенства України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня  2015 року 

№1046 // Уряд. кур’єр .- 2015.-13 жовтня .- С.18 

796     Про призначення Голуба О.Ю. першим заступником Голови Державного 

космічного агенства України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня  

2015 року №1046 // Уряд. кур’єр .- 2015.-13 жовтня .- С.18 

797     Про призначення Дубляка О.В. заступником Міністра оборони України – 

керівником апарату : розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня  2015 

року №1043 // Уряд. кур’єр .- 2015.-13 жовтня .- С.18 

798    Про звільнення Голуба О.Ю. з посади  заступника Голови Державного космічного 

агенства України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня  2015 року 

№1042 // Уряд. кур’єр .- 2015.-13 жовтня .- С.18 

799    Про затвердження проекту «коригування проекту »Будівництво першої черги 

метрополітену в м. Дніпропетровську» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 

7 жовтня  2015 року №1055 // Уряд. кур’єр .- 2015.-13 жовтня .- С.17 

800     Про внесення змін у додатки  розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 

травня 2015 року №523 // Уряд. кур’єр .- 2015.-10 жовтня .- С.10 

801     Питання Державної служби з питань праці : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 30 вересня  2015 року №1021 // Уряд. кур’єр .- 2015.-10 жовтня .- С.10 

802     Про схвалення проектів листів стосовно надання гарантій для економічного 

розвитку в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 

року №1025 // Уряд. кур’єр .- 2015.-8 жовтня .-С.4 

803    Про віднесення  цілісного майнового комплексу бюджетної установи « 

Національний центр обліку викидів  парникових газів » до сфери управління  

міністерства екології та природних ресурсів : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 8 вересня 2015 року №925 // Уряд. кур’єр .- 2015.-8 жовтня .- С.4 



804     Питання Міністерства фінансів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 

23 вересня 2015 року №987 // Уряд. кур’єр .- 2015.-8 жовтня .- С.4 

805     Про відсторонення В. Литвиненка від посади голови Малинської районної 

державної адміністрації Житомирської області : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 5 жовтня  2015 року №722 // Уряд. кур’єр .- 2015.-8 жовтня .- С.4 

806    Про затвердження перспективного плану формування територій громад і Івано – 

Франківської області : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 

року №1077 // Уряд. кур’єр .- 2015.-7 жовтня .- С.19 

807     Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2015 році для 

захисника України : розпорядження Кабінету Міністрів України від  30 вересня 2015 

року №1022 // Уряд. кур’єр .- 2015.-7 жовтня .- С.3 

808     Про утворення організаційного комітету з підготовки та визначення у 2015 році 

для захисника України [текст]: розпорядження Каб інету Міністрів України від 30 

вересня  2015 року №1023 // Уряд. кур’єр .- 2015.-7 жовтня .-С.4 

809     Про затвердження перспективного плану формування територій громад 

Донецької області [текст]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня  

2015 року №1029 // Уряд. кур’єр .- 2015.-7 жовтня .-С.11 

810     Про затвердження плану заходів з виконання у 2015 році Загальнодержавної 

програми  « Національний план дій щодо реалізації Конвенцій ООН про права дитини 

на період до 2016 року  : розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня  

2015 року №881 // Уряд. кур’єр .- 2015.-7 жовтня .- С.10 

811    Про підписання Угоди про підписування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 

2014року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №1020 

// Уряд. кур’єр .- 2015.-3 жовтня .- С.10 

812     Про погодження наказу  Міністерства  інфраструктури від 2 вересня 2015 року № 

344 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року №1047 // 

Уряд. кур’єр .- 2015.-3 жовтня.-С.4 

813      Про призначення  Малашкіна  М. А. заступником Міністра регіонального 

розвитку ,будівництва та житлово комунального господарства України- керівником 

апарату  : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №1011 

// Уряд. кур’єр .- 2015.-3 жовтня .- С.4 

814       Про звільнення Ларіна Е. О. з посади заступника голови Державної інспекції 

України з контролю за цінами : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 

вересня 2015 року №1010 // Уряд. кур’єр .- 2015.-3 жовтня .- С.4 

815      Про звільнення Мехеда  П.М. з посади заступника Міністра оборони України – 

керівника апарату : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 

року №1009 // Уряд. кур’єр .- 2015.-3 жовтня .- С.4 

816     Про звільнення Полянського П.Б. з посади заступника Міністра освіти і науки 

України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №1008 

// Уряд. кур’єр .- 2015.-3 жовтня .- С.4 

817     Про звільнення Диби М.І. з посади заступника голови Державної  фінансової  

інспекції України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 

року №1007 // Уряд. кур’єр .- 2015.-3 жовтня .- С.4 

818     Про звільнення Абрамовського Р. Р з посади заступника Міністра регіонального 

розвитку , будівництва та житлово -комунального господарства України : розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року №1006 // Уряд. кур’єр .- 2015.-3 

жовтня .- С.4 



819      Про визнання таким, що втрата чинність розпорядження Кабінету Міністрів  

України від 29 жовтня 2003 р. № 652 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 

вересня 2015 року №932 // Уряд. кур’єр .- 2015.-3 жовтня .-С.4 

820       Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2015 році для 

захисника України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 

року №1022 // Уряд. кур’єр .- 2015.-3 жовтня .- С.3 

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

отримали  тяжкі тілесні ушкодження під час участі в масових акціях громадського 

протесту, що відбулися у період з 21 листопада2014року  : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 30 вересня 2015 року №1016 // Уряд. кур’єр .- 2015.-3 жовтня .- 

С.4 

822       Питання Державної служби з питань праці : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16 вересня 2015 року №929 // Уряд. кур’єр .- 2015.-2 жовтня .-С.4 

823       Про затвердження перспективного плану формування територій громад  

Харківської області : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 

року №991 // Уряд. кур’єр .- 2015.-1 жовтня .- С.5 

824       Про внесення змін у додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

27 травня 2015 р. №538 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 

року №916 // Уряд. кур’єр .- 2015.-1 жовтня .- С.10 

825      Про призначення  Карандія  В. А виконанням обов’язків директора  Українського 

центру оцінювання якості освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 

вересня 2015 року №1005 // Уряд. кур’єр .- 2015.-1 жовтня.- С.9 

826      Про подання на ратифікацію Верховної Радою України Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про повітряне сполучення 

: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року №948  // Уряд. 

кур’єр .- 2015.-1 жовтня .- С.4 

827      Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Протоколу про внесення 

змін до конвенції між  Урядом України і Урядом Чеської Республіки про  уникнення  

подвійного оподаткування та попередження  податкових ухилень стосовно податків на 

доходи і майно  : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року 

№976  // Уряд. кур’єр .- 2015.-1 жовтня .- С.4 

828      Про призначення Петрука В.В виконуючим обов’язки Голови Державного 

агенства  України з управління зоною відчуження : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 23 вересня 2015 року №1004 // Уряд. кур’єр .- 2015.-1 жовтня .- С.4 

829      Про схвалення концепції розвитку сільських територій : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 25  вересня 2015 року № 995 // Уряд. кур’єр .- 2015.-1 жовтня .- 

С.3 

830      Про призначення стипендії Кабінету Міністрів України видатним спортсменам , 

тренерам  та діячам фізичної культури і спорту : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 8 вересня 2015 року №917 // Уряд. кур’єр .- 2015.-1 жовтня .- С.4 

831      Про затвердження перспективного плану формування територій громад 

Волинської області : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 

року №993 // Уряд. кур’єр .- 2015.-1 жовтня .- С.5 

832      Про затвердження перспективного плану формування територій громад 

Полтавської області : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 

року №994 // Уряд. кур’єр .- 2015.-1 жовтня. - С.6 

833      Про  затвердження перспективного плану формування території громад 

Черкаської області : розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 

року №999 // Уряд. кур’єр .- 2015.-1 жовтня .- С.6 



834      Про затвердження перспективного плану формування територій громад Сумської 

області : розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 року №1001 // 

Уряд. кур’єр .- 2015.-1 жовтня .- С.7 

835       Про затвердження перспективного плану формування територій громад 
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