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постанова Кабінету Міністрів України  від 1  грудня 2017 року №898 // Уряд. кур’єр.─ 

2017.─ 2 грудня .─С. 4 

211     Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. 

№1764 і від 23 квітня 2014 р. №117 : постанова Кабінету Міністрів України  від 22 

листопада 2017 року №897 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 1 грудня .─С. 6 

212      Про заснування академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні : постанова 

Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року №896 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 30 

листопада .─С. 11 

213     Про внесення змін до Державної цільової  оборонної програми будівництва кораблів 

класу «корвет» за проектом 58 250 : постанова Кабінету Міністрів України  від 22 листопа- 

да 2017 року №879 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 29 листопада .─Орієнтир.─ №44.─С. 44 

214     Про умови оплати праці працівників  Українського культурного фонду та 

Українського інституту книги : постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 

2017 року №881 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 29 листопада .─Орієнтир.─ №44.─С. 10 

215     Про внесення змін до Порядку виконання змін до Порядку виконання на території  

України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей : 

постанова Кабінету Міністрів України  від 22 листопада 2017 року №889 // Уряд. кур’єр.─ 

2017.─ 29 листопада .─Орієнтир.─ №44.─С. 10 



216      Про внесення змін до деяких постанова Кабінету Міністрів України : постанова 

Кабінету Міністрів України  від 22 листопада 2017 року №890 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 29 

листопада .─Орієнтир.─ №44.─С. 11 

217      Про внесення змін до деяких постанова Кабінету Міністрів України щодо 

використання печаток : постанова Кабінету Міністрів України  від 22 листопада 2017 року 

№893 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 29 листопада .─Орієнтир.─ №44.─С. 11 

218      Про утворення Ради з розвитку інновацій: постанова Кабінету Міністрів України  

від 25 жовтня 2017 року №895 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 29 листопада .─Орієнтир.─ 

№44.─С. 12 

219      Про внесення змін у додаток 1  до  постанови Кабінету Міністрів України від 12 

травня 2015 р. №271 : постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року 

№850 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 29 листопада .─С. 4 

220     Про внесення змін до пункту 13   постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 

2011 р. №98 : постанова Кабінету Міністрів України  від 22 листопада 2017 року №880 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 28 листопада .─С. 4 

221     Про внесення змін у додаток 1і 3  до  постанови Кабінету Міністрів України від 5 

квітня 2014 р. №85 : постанова Кабінету Міністрів України  від 22 листопада 2017 року 

№887 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 28 листопада .─С. 4 

222     Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті Державної служби з надзвичайних ситуацій на здійснення заходів 

щодо підвищення обороноздатності заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки 

держави : постанова Кабінету Міністрів України  від 22 листопада 2017 року №884 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 28 листопада .─С. 4 

223     Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України  та Урядом Ісламської 

Республіки Афганістан про створення Спільної міжурядової комісії з  торговельно-

економічного співробітництва : постанова Кабінету Міністрів України  від 22 листопада 

2017 року №888 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 28 листопада .─С. 4 

224     Про встановлення вартості адміністративної послуги  за оформлення ( у тому числі 

замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення членами екіпажу : постанова 

Кабінету Міністрів України  від 22 листопада 2017 року №892 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 28 

листопада .─С. 4 

225     Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди  державного 

майна : постанова Кабінету Міністрів України  від 22 листопада 2017 року №886 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 25 листопада .─С. 10 

226      Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру  витратомірів – 

лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними 

засобами зв’язку : постанова Кабінету Міністрів України  від 22 листопада 2017 року 

№891 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 25 листопада .─С. 11 

227     Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  від 5 квітня2014р. №85 і 

від 11 жовтня 2016р. №710: постанова Кабінету Міністрів України  від 10 листопада 2017 

року №894 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 25 листопада .─С. 4 

228     Про внесення змін до правил дорожнього руху : постанова Кабінету Міністрів 

України  від 10 листопада 2017 року №883 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 25 листопада .─С. 4 

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

жовтня 2016р. №754 : постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року 

№862 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 24 листопада .─С. 4 



230      Про внесення змін до Порядку проведення професійної атестації відповідальних 

виконавців окремих видів робіт 9послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури: 

постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року №869 // Уряд. кур’єр.─ 

2017.─ 24 листопада .─С. 4 

231      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016р. 

№364 : постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року №862 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 24 листопада .─С. 10 

232     Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на будівництво/ капітальний ремонт/  реконструкцію малих 

групових будинків, будинків  підтриманого проживання, будівництво прибирання житла 

для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського спілкування , осіб з їх числа, виготовлення проектно- 

кошторисної документації : постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 

року №877 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 24 листопада .─С. 9 

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

№117 : постанова Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 2017 року №876 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 24 листопада .─С. 12 

234      Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014р 

№570 : постанова Кабінету Міністрів України  від 4 жовтня 2017 року №882 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 24 листопада .─С. 8 

235      Про внесення змін до Правил дорожнього руху : постанова Кабінету Міністрів 

України  від 15 листопада 2017 року №860 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 24 листопада .─С. 4 

236     Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 

р.№727: постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року №873 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 23 листопада .─С. 12 

237      Деякі питання реалізації Закону України «Про Кабінет Міністрів України «: 

постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року №874 // Уряд. кур’єр.─ 

2017.─ 23 листопада .─С. 4 

238      Про внесення змін до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року 

№872 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 23 листопада .─С. 4 

239     Про утворення державної установи «Державний центр олімпійської підготовки із 

зимових видів спорту» та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України : 

постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року №866 // Уряд. кур’єр.─ 

2017.─ 23 листопада .─С. 4 

240      Про внесення змін до Порядку призначення і виплати одноразової грошової 

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

встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів . які 

призвані на навчальні( або перевірочні) та спеціальні збори у військовому режимі : 

постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року №855 // Уряд. кур’єр.─ 

2017.─ 22 листопада .─С. 14 

241      Про внесення змін у додаток 5 до Порядку здійснення державного контролю за 

міжнародними передачами товарів подвійного використання : постанова Кабінету 

Міністрів України  від 15 листопада 2017 року №868 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 22 

листопада .─ Орієнтир.─ №43.─С. 7 



242      Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України  від 8 липня 2009р. №694 і від 11 листопада .№1200: постанова Кабінету Міністрів 

України  від 15 листопада 2017 року №856 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 22 листопада .─ 

Орієнтир.─ №43.─С. 13 

243      Про утворення Координаційної ради з питань логістики : постанова Кабінету 

Міністрів України  від 6 вересня 2017 року №859 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 22 листопада .─ 

Орієнтир.─ №43.─С. 13 

244     Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування 

праці іноземців та осіб без громадянства продовження строку дії дозволу на застосування 

праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці 

іноземців та осіб без громадянства : постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листо- 

пада 2017 року №858 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 22 листопада .─ Орієнтир.─ №43.─С. 14 

245      Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів , передбачених у 

державному бюджеті для реалізації Національною поліцією заходів щодо підвищення 

обороноздатності і безпеки держави: постанова Кабінету Міністрів України  від 15 

листопада 2017 року №852 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 22 листопада .─С. 14 

246      Про внесення змін до  постанови  Кабінету Міністрів України   

 від 30 серпня 2002р. №1298 : постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 

2017 року №854 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 22 листопада .─ Орієнтир.─ №43.─С. 114 

247     Про внесення змін до  пункту 5  Положення про Державну аудиторську службу 

України  : постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року №861 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 22 листопада .─ Орієнтир.─ №43.─С. 15 

248     Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України  : постанова Кабінету 

Міністрів України  від 15 листопада 2017 року №865 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 21 

листопада .─С. 4 

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

Кабінету Міністрів України  від 10 листопада 2017 року №871 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 21 

листопада .─С. 4 

250      Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для будівництва другої черги Національного музею «Меморіал жертв 

голодомору» : постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року №864 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 21 листопада .─С. 10 

251       Про заснування державних  іменних стипендій найкращим молодим вченим для 

увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв 

Небесної Сотні : постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року №857 

// Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 21 листопада .─С. 10 

252       Про внесення зміни до пункту 3 Порядку перерахування внеску України до 

Чорнобильського фонду «Укриття» : постанова Кабінету Міністрів України  від 15 

листопада 2017 року №853 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 18 листопада .─С. 11 

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

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами : постанова Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року №863 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 18 листопада .─С. 11 

254      Про внесення змін до Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, 

виконання яких гарантується державою : постанова Кабінету Міністрів України  від 8 

листопада 2017 року №848 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 18 листопада .─С. 12 



255       Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на 

посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх 

призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного 

майна наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 

відсотків акцій ( часток) належить державі , що пропонуються об’єктами державної 

власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради : постанова Кабінету 

Міністрів України  від 8 листопада 2017 року №867 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 18 листопада 

.─С. 12 

256       Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. 

№1065: постанова Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 2017 року №846 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 17 листопада.─ С.11 

257      Про внесення змін до Положення про Державне агенство  автомобільних доріг 

України : постанова Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 2017 року №847 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 17 листопада.─ С.11 

258      Про внесення змін до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи : постанова Кабінету Міністрів України  від 8 

листопада 2017 року №851 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 17 листопада.─ С.11 

259      Про внесення зміни до пункту 3 Порядку та умов грошової допомоги у разі загибелі 

(смерті) , травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту : постанова Кабінету Міністрів України  

від 8 листопада 2017 року №835 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 16 листопада.─ С.4 

260     Про розмір середньої вартості путівки для виплат грошової компенсації замість 

путівки громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи : постанова 

Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 2017 року №838 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 16 

листопада.─ С.4 

261     Про внесення змін у додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 

2006р №8: постанова Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 2017 року №841 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 16 листопада.─ С.4 

262      Про удосконалення механізму призначення  та виплати одноразової грошової 

допомоги в разі загибелі ( смерті) або інвалідності деяких категорій осіб  відповідно до 

Закону України «Про статус ветеранів Війни, гарантій їх соціального захисту» : постанова 

Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 2017 року №837 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 16 

листопада.─ С.10 

263     Про затвердження  Порядку охорони геодезичних пунктів : постанова Кабінету 

Міністрів України  від 8 листопада 2017 року №836 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 16 

листопада.─ С.11 

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

бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання  

вітчизняного виробництва : постанова Кабінету Міністрів України  від 25 жовтня 2017 

року №832 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 16 листопада.─ С.11 

265     Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері створення, формування. Ведення і використання 

страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) Державною архівною службою : постанова Кабінету 

Міністрів України  від 28 листопада 2017 року №840 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 16 

листопада.─ С.11 



266     Про внесення зміни до пункту 4  Порядку поставки пально- мастильних матеріалів, 

що придбаються нерезидентами  для передачі учасникам спільних з підрозділами Збройних 

Сил України  військових навчань на території України , які проводяться в рамках програми 

«Партнерство заради миру», операції з поставки яких на митній  території України 

звільняються від обкладення податком на додану вартість : постанова Кабінету Міністрів 

України  від 8 листопада 2017 року №840 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 16 листопада.─ С.12 

267     Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про 

порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і 

запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення : 

постанова Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 2017 року №844 // Уряд. кур’єр.─ 

2017.─ 16 листопада.─ С.12 

268     Про внесення змін до Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і 

проведення місцевих виборів : постанова Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 

2017 року №839 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 15 листопада.─Орієнтир .─ №42.─  С.12 

269     Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі : постанова Кабінету 

Міністрів України  від 10 жовтня 2017 року №833 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 15 листопада.─ 

Орієнтир .─ №42.─  С.12 

270     Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, 

передбачених для організації та проведення архітектурного конкурсу, проектування та 

будівництво Національного меморіального  комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею 

Революції Гідності : постанова Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 2017 року 

№849 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 15 листопада.─ Орієнтир .─ №42.─  С.12 

271     Про внесення змін у додаток 1 до Порядку  та умов надання у 2017 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю 

теплової енергії, послуг з централізованого  опалення, постачання гарячої води та 

водовідведення ( з використанням внутрішньо будинкових систем) , що вироблялися , 

транспортувалися та постачалися населенню та / або іншим підприємствам  тепло 

постачання, центрального питного водопостачання та водовідведення , які надають 

населенню  такі послуги, та тарифами, що затверджували та/ або іншими підприємствами 

теплопостачання, централізованого  питного водопостачання та водовідведення , які 

надають населенню такі послуги , та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися 

фінансами  державної влади чи місцевого самоврядування : постанова Кабінету Міністрів 

України  від 10 листопада 2017 року №829 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 14 листопада.─ С.12 

272     Про  внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів , передбачених у 

державному бюджеті  для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики : постанова 

Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 2017 року №830 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 14 

листопада.─ С.12 

273    Про  внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на 

суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу : постанова Кабінету Міністрів України  від 25 

жовтня 2017 року №831 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 14 листопада.─ С.9 

274     Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України : постанова 

Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 2017 року №821 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 11 

листопада.─ С.16 



275    Про  внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  від 1 березня 2010 

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

листопада 2017 року №820 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 11 листопада.─ С.10 

276    Про  внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 10 серпня 1992 

р.№459: постанова Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 2017 року №820 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 11 листопада.─ С.10 

277    Деякі питання передачі майна, що закріплене на праві господарського відання за 

Національним банком : постанова Кабінету Міністрів України  від 25 жовтня 2017 року 

№814 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 7 листопада.─ С.9 

278    Деякі питання проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо  вільного володіння державною мовою: постанова Кабінету Міністрів 

України  від 25 жовтня 2017 року №818 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 4 листопада.─ С.4 

279    Про  внесення змін до пункту 6  постанови Кабінету Міністрів України  від 2 лютого 

2011 р.№98: постанова Кабінету Міністрів України  від 8 листопада 2017 року №820 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 3 листопада.─ С.10 

280     Про  внесення змін до пункту 4 Положення про порядок розміщення дипломатичних 

представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та 

іноземних організацій в Україні  : постанова Кабінету Міністрів України  від 25 жовтня 

2017 року №811 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 2 листопада.─ С.4 

281     Про  внесення змін постанови Кабінету Міністрів України  від 29 березня 2017 

р.№303: постанова Кабінету Міністрів України  від 27 вересня  2017 року №820 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 1 листопада.─ С.8 

282     Про  внесення змін до Порядку залучення , використання  та моніторингу  

міжнародної технічної допомоги: постанова Кабінету Міністрів України  від 25 жовтня 

2017 року №807 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 31 жовтня.─ С.8 

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

європейської та євроатлантичної інтеграції : постанова Кабінету Міністрів України  від 25 

жовтня 2017 року №808 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 31 жовтня.─ С.8 

284     Деякі питання утворення військових  навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів : постанова Кабінету Міністрів України  від 25 жовтня 2017 року №809 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 31 жовтня.─ С.9 

285    Деякі питання правління Пенсійного фонду України : постанова Кабінету Міністрів 

України  від 25 жовтня 2017 року №802 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 28 жовтня.─ С.11 

286     Про  внесення змін до Порядку  формування тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання , послуги з центрального опалення і 

постачання гарячої води: постанова Кабінету Міністрів України  від 11 жовтня 2017 року 

№817 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 28 жовтня.─ С.6 

287     Про внесення змін  до деяких постанова Кабінету Міністрів України  : постанова 

Кабінету Міністрів України  від 25 жовтня 2017 року №812 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 28 

жовтня.─ С.6 

288     Про затвердження Порядку використання коштів , передбачених у державному 

бюджет і для розвитку електронного урядування в сфері культури : постанова Кабінету 

Міністрів України  від 25 жовтня 2017 року №801 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 28 жовтня.─ 

С.6 

289     Про затвердження Порядку використання коштів , передбачених у державному 

бюджет Міністерству аграрної політики та продовольства для розвитку електронного 



урядування у сфері агропромислового комплексу : постанова Кабінету Міністрів України  

від 25 жовтня 2017 року №800 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 28 жовтня.─ С.6 

290      Про внесення змін   до Положень про Український фонд соціальних інвестицій : 

постанова Кабінету Міністрів України  від 25 жовтня 2017 року №798 // Уряд. кур’єр.─ 

2017.─ 28 жовтня.─ С.6 

291      Про внесення змін  до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. 

№464  : постанова Кабінету Міністрів України  від 25 жовтня 2017 року №805 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 28 жовтня.─ С.4 

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

Федерації про збереження спеціалізації підприємств і організацій , які беруть участь у 

виробництві продукції військового призначення : постанова Кабінету Міністрів України  

від 18 жовтня 2017 року №794 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 25 жовтня.─ С.4 

293     Про внесення змін  до Порядку  та умов надання у 2017 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової 

енергії, послуг з централізованого  опалення, постачання гарячої води та водовідведення ( з 

використанням внутрішньо будинкових систем) , що вироблялися , транспортувалися та 

постачалися населенню та / або іншим підприємствам  тепло постачання, центрального 

питного водопостачання та водовідведення , які надають населенню  такі послуги, та 

тарифами, що затверджували та/ або іншими підприємствами теплопостачання, 

централізованого  питного водопостачання та водовідведення , які надають населенню такі 

послуги , та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися фінансами  державної 

влади чи місцевого самоврядування : постанова Кабінету Міністрів України  від 25 жовтня 

2017 року №816 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 25 жовтня.─ С.8 

294     Про внесення змін  до Порядку  проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби: постанова Кабінету Міністрів України  від 25 жовтня 2017 року №815 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 25 жовтня.─ С.7 

295     Про затвердження типових положень  про заклади соціальної підтримки сімей, дітей 

та молоді: постанова Кабінету Міністрів України  від 4 жовтня 2017 року №741 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 25 жовтня.─ Орієнтир .─№39.─С.7 

296      Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та 

надання з нього інформації, взаємодопомоги суб’єктами , а також здійснення ідентифікації 

та верикації: постанова Кабінету Міністрів України  від 18 жовтня 2017 року №784 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 25 жовтня.─ Орієнтир .─№39.─С.9 

297      Про внесення змін  до деяких постанова Кабінету Міністрів України : постанова 

Кабінету Міністрів України  від 18 жовтня 2017 року №789 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 25 

жовтня.─ Орієнтир .─№39.─С.10 

298     Про внесення змін  до деяких постанова Кабінету Міністрів України : постанова 

Кабінету Міністрів України  від 18 жовтня 2017 року №797 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 25 

жовтня.─ Орієнтир .─№39.─С.11 

299    Про внесення змін  до переліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності , яким 

надаються повноваження на експорт товарів військового призначення власного 

виробництва та імпорт : постанова Кабінету Міністрів України  від 9 серпня 2017 року 

№792 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 25 жовтня.─ Орієнтир .─№39.─С.13 

300   Про внесення змін  до Порядку інформування центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги при випадку затримання, адміністративного  арешту або 

застосування запобігання заходу у вигляді тримання під вартою: постанова Кабінету 



Міністрів України  від 18 жовтня 2017 року №793 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 25 жовтня.─ 

Орієнтир .─№39.─С.13 

301     Про внесення змін  до  постанови Кабінету Міністрів України  від 12 липня 

199р.№1228 : постанова Кабінету Міністрів України  від 18 жовтня 2017 року №795 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 25 жовтня.─ Орієнтир .─№39.─С.13 

302    Про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції : 

постанова Кабінету Міністрів України  від 4 жовтня 2017 року №759 // Уряд. кур’єр.─ 

2017.─ 24 жовтня.─ С.11 

303     Про внесення змін  до  Положення про Державну інспекцію ядерного  регулювання 

України : постанова Кабінету Міністрів України  від 18 жовтня 2017 року №785 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 24 жовтня.─ С.10 

304     Про внесення змін  до  Положення про  Пенсійний фонд України : постанова 

Кабінету Міністрів України  від 18 жовтня 2017 року №783 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 24 

жовтня.─ С.10 

305     Про внесення змін  до  пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів 

населення : постанова Кабінету Міністрів України  від 18 жовтня 2017 року №782 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 24 жовтня.─ С.10 

306      Про затвердження програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в 

частині з оснащення державної служби з надзвичайних ситуацій сучасною авіаційною 

технікою : постанова Кабінету Міністрів України  від 18 жовтня 2017 року №791 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 24 жовтня.─ С.4 

307      Про утворення Державного науково- дослідного інституту випробувань і 

сертифікації озброєння та військової техніки : постанова Кабінету Міністрів України  від 

18 жовтня 2017 року №861 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 24 жовтня.─ С.4 

308      Питання публічного акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України « 

: постанова Кабінету Міністрів України  від 18 жовтня 2017 року №781 // Уряд. кур’єр.─ 

2017.─ 24 жовтня.─ С.4 

309      Про реалізацію пілотного  проекту із впровадження електронних аукціонерів з 

розподілу часток щорічної  національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин : 

постанова Кабінету Міністрів України  від 4 жовтня 2017 року №756 // Уряд. кур’єр.─ 

2017.─ 21 жовтня.─ С.10 

310      Про внесення змін  до постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016р. 

№126 та від 22 вересня 2016р.№714  : постанова Кабінету Міністрів України  від 6 вересня 

2017 року №787 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 21 жовтня.─ С.11 

311     Про затвердження Порядку використання  коштів, передбачених у державному 

бюджеті для будівництва та реалізації об’єктів державного підприємства «Український 

дитячий центр «Молода гвардія» : постанова Кабінету Міністрів України  від 18 жовтня 

2017 року №788 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 21 жовтня.─ С.12 

312     Про Міжвідомчу комісію з питань реалізації активів : постанова Кабінету Міністрів 

України  від 11 жовтня 2017 року №788 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 21 жовтня.─ С.13 

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

Міністрів України  від 11 жовтня 2017 року №771 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 21 жовтня.─ 

С.13 

314     Про утворення Міжвідомчої робочої групи з проведення реформи корпоративного 

акціонерного товариства «Українська залізниця» : постанова Кабінету Міністрів України  

від 13 вересня 2017 року №774 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 21 жовтня.─ С.13 



315      Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для розвитку паливно- енергетичного комплексу : постанова Кабінету Міністрів 

України  від 18 жовтня 2017 року №790 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 21 жовтня.─ С.15 

316     Про внесення змін  до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016р. 

№557  : постанова Кабінету Міністрів України  від 6 вересня 2017 року №780 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 20 жовтня.─ С.7 

317      Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

міським бюджетам мм. Дніпра, Житомира, Кам’янська, Києва, Кропивницького, Львова, 

Новограда-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас на проведення робіт, пов’язаних із 

створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у 

форматі «Прозорий офіс» на 2017 рік557  : постанова Кабінету Міністрів України  від 11 

жовтня 2017 року №779 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 20 жовтня.─ С.10 

318      Про внесення змін в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 

2016р. №304  : постанова Кабінету Міністрів України  від 6 вересня 2017 року №780 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 19 жовтня.─ С.7 

319      Деякі питання використання коштів , передбачених у державному бюджеті для 

здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення асорбції) 

парникових газів: постанова Кабінету Міністрів України  від 11 жовтня 2017 року №773 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 19 жовтня.─ С.4 

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

№117  : постанова Кабінету Міністрів України  від 11 жовтня 2017 року №761 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 18 жовтня.─ С.4 

321      Про внесення зміни  до пункту 5  постанови Кабінету Міністрів України від 18 

серпня 2017р. №647  : постанова Кабінету Міністрів України  від 11 жовтня 2017 року 

№772 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 18 жовтня.─ С.4 

322      Про внесення зміни  до  постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 

2015р. №1068  : постанова Кабінету Міністрів України  від 11 жовтня 2017 року №772 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 18 жовтня.─ С.6 

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

бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 

закладів : постанова Кабінету Міністрів України  від 4 жовтня 2017 року №740 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 18 жовтня.─ С.19 

324     Про внесення зміни  до  постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014р. 

№117  : постанова Кабінету Міністрів України  від 4 жовтня 2017 року №760 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 18 жовтня.─ С.4 

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

державному бюджеті для Адміністрації Державної прикордонної служби на реалізацію 

заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави  : постанова Кабінету 

Міністрів України  від 11 жовтня 2017 року №767 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 14 жовтня.─ 

С.12 

326     Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для забезпечення  розвитку електронного урядування у сфері надання 

адміністративних послуг: постанова Кабінету Міністрів України  від 4 жовтня 2017 року 

№770 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 14 жовтня.─ С.11 

327     Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 



негативного конфлікту на сході України : постанова Кабінету Міністрів України  від 4 

жовтня 2017 року №769 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 14 жовтня.─ С.11 

328     Про внесення змін до порядків , затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України  від 19 жовтня 2016 року №719 : постанова Кабінету Міністрів України  від 11 

жовтня 2017 року №763 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 14 жовтня.─ С.11 

329     Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість 

під час ввезення на митну  територію України  устаткування та обладнання за переліком, 

визначеним пунктами 59 і 59 підрозділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України : постанова Кабінету Міністрів України  від 4 жовтня 2017 року №775 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 14 жовтня.─ С.10 

330     Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті  для забезпечення здійснення контролю та моніторингу баз даних та 

інформаційних ресурсів: постанова Кабінету Міністрів України  від 27 вересня 2017 року 

№766 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 14 жовтня.─ С.4 

331     Про внесення змін до Порядку надання пільг на придбання твердого палива і 

скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 

постанова Кабінету Міністрів України  від 11 жовтня 2017 року №766 // Уряд. кур’єр.─ 

2017.─ 14 жовтня.─ С.  

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

Кабінету Міністрів України  від 4 жовтня 2017 року №744 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 13 

жовтня.─ С.11 

333     Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  від 20 серпня 2014р. 

№413 : постанова Кабінету Міністрів України  від 11 жовтня 2017 року №762 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 13 жовтня.─ С.4 

334     Про внесення зміни до пункту 21 додатка до постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 Р.№710 : постанова Кабінету Міністрів України  від 18 серпня 2017 

року №723 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 12 жовтня.─ С.4 

335    Про внесення зміни у додаток 1  до постанови Кабінету Міністрів України  від 5 

квітня 2014 Р.№85 : постанова Кабінету Міністрів України  від 27 вересня 2017 року №752 

// Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 12 жовтня.─ С.4 

336    Про затвердження Порядку примусової реалізації майна для погашення 

заборгованості перед публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України  та його дочірніми підприємствами, що здійснювали 

постачання природного газу на підставі ліцензій: постанова Кабінету Міністрів України  

від 4 жовтня 2017 року №749 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 12 жовтня.─ С.11 

337     Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення  

або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту : постанова 

Кабінету Міністрів України  від 27 вересня 2017 року №733 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 12 

жовтня.─ С.12 

338    Про внесення зміни до Правил підтвердження  придатності  нових будівельних  

виробів для застосування : постанова Кабінету Міністрів України  від 4 жовтня 2017 року 

№753 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 12 жовтня.─ С.13 

339    Про внесення змін до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів 

України : постанова Кабінету Міністрів України  від 4 жовтня 2017 року №755 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 12 жовтня.─ С.13 



340     Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті  для фінансової підтримки державного підприємства «Виробниче об’єднання 

Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» на погашення заборгованості із 

заробітної плати: постанова Кабінету Міністрів України  від 4 жовтня 2017 року №743 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 11 жовтня.─ С.4 

341     Про внесення змін до переліку закладів- фізичної культури і спорту Яким надається 

статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки : постанова 

Кабінету Міністрів України  від 20 вересня 2017 року №734 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 10 

жовтня.─ С.10 

342     Деякі питання  реалізації Рамкового договору між Урядом України та Урядом 

Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги : постанова Кабінету 

Міністрів України  від 6 вересня 2017 року №737 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 10 жовтня.─ 

С.12 

343     Про затвердження Порядку і правил проведення обов1’ячзкового страхування 

професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визначених 

незалежних організацій за шкоду, яка може бути заподіяно третім особам : постанова 

Кабінету Міністрів України  від 4 жовтня 2017 року №751 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 7 

жовтня.─ С.11 

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

2011р.№127 : постанова Кабінету Міністрів України  від 27 вересня 2017 року №729 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 7 жовтня.─ С.4 

345     Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 

2015р.№596 : постанова Кабінету Міністрів України  від 20 вересня 2017 року №728 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 7 жовтня.─ С.4 

346      Для здійснення у 2017  році  правочину з державним боргом : постанова Кабінету 

Міністрів України  від 4 жовтня 2017 року №748 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 6 жовтня.─ С.4 

347     Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів у вугільній галузі, для 

реорганізації яких надається державна підтримка допомога у формі державних гарантій у 

2017 році: постанова Кабінету Міністрів України  від 13 вересня 2017 року №742 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 6 жовтня.─ С.9 

348      Про внесення змін до  постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р. 

3268 і від 18 січня 2017 р. №15 та визнання такою, що втратила чинність, постанови 

Кабінету Міністрів України  від 27 травня 2009р.№504 : постанова Кабінету Міністрів 

України  від 27  вересня 2017 року №730 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 5 жовтня.─ С.11 

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

Кабінету Міністрів України  від 27 вересня 2017 року №722 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 5 

жовтня.─ С.11 

350     Про внесення змін до пункту 1 у додатка  до постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 квітня 2012р.№606 : постанова Кабінету Міністрів України  від 27 вересня 2017 

року №738 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 5 жовтня.─ С.4 

351     Про внесення змін до бюджету фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття на 2017 рік : постанова Кабінету Міністрів 

України  від 27 вересня 2017 року №731 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 5 жовтня.─ С.4 

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

2017р.№474 : постанова Кабінету Міністрів України  від 20 вересня 2017 року №739 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 4 жовтня.─ С.4 



353      Про реалізацію пілотного проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з 

використанням електронної торгової системи Prozorro продажі» : постанова Кабінету 

Міністрів України  від 6 вересня 2017 року №717 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 4 жовтня.─ С.21 

354     Про внесення змін  до пункту 1  постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 

2011р.№869 : постанова Кабінету Міністрів України  від 27 вересня 2017 року №724 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 4 жовтня.─ С.4 

355     Про внесення змін  до   постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 

2017р.№96 : постанова Кабінету Міністрів України  від 20 вересня 2017 року №726 // 

Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 3 жовтня.─ С.7 

356     Про внесення змін  до   Положення про порядок призначення та надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива : постанова Кабінету 

Міністрів України  від 13 вересня 2017 року №735 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 3 жовтня.─ С.6 

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

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій : постанова Кабінету Міністрів України  від 27 вересня 2017 року №727 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 3 жовтня.─ С.6 

358      Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері регіонального розвитку, 

будівництва та житлово- комунального господарства  : постанова Кабінету Міністрів 

України  від 27 вересня 2017 року №725 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 3 жовтня.─ С.4 

                                    Кабінет Міністрів  України  Розпорядження  

359      Про надання у 2018 році спеціального дозволу на реалізацію за межами України  

компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її 

компонентів : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 грудня 2017 року №1005 

// Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 30 грудня.─ С.4 

360     Про затвердження фінансового плану Державної компанії з експорту та імпорту 

продукції з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального 

призначення »Укрспецекспорт» на 2018 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 27 грудня 2017 року №998 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 30 грудня.─ С.26 

361    Про затвердження фінансового плану державного підприємства «Національна 

енергетична компанія «Укренерго» на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 27 грудня 2017 року №990 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 30 грудня.─ С.45 

362     Про затвердження фінансового плану державного підприємства «Національна 

атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на 2018 рік : розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 27 грудня 2017 року №989 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 30 грудня.─ 

С.45 

363     Про затвердження фінансового плану приватного акціонерного товариства 

»Укргідроенерго» на 2018 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 грудня 

2017 року №988 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 30 грудня.─ С.45 

364    Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 грудня 2017 року №981 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 30 грудня.─ С.28 

365     Про схвалення концепції реформування системи професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових 

осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад : розпорядження Кабінету 



Міністрів України  від 11 грудня 2017 року №941 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 30 грудня.─ 

С.27 

366      Про розподіл нерозділених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та 

Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або 

здійснюють не в повному  обсязі свої повноваження , у 2017 році : розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 18 грудня 2017 року №929 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 29 грудня.─ 

С.13 

367     Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2017 році : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 18 грудня 2017 

року №928 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 29 грудня.─ С.13 

369     Деякі питання публічного акціонерного товариства «Державний експортно-

імпортний банк України «: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 13 грудня 2017 

року №976 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 29 грудня.─ С.13 

370     Про друковані  засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери 

розповсюдження , в яких у 2018 році розміщується оголошення про виклик до суду 

відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання(перебування) яких 

невідоме, повістки про виклик, підозрюваного, обвинуваченого та інформація про 

процесуальні документи : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 20 грудня 2017 

року №957 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 27 грудня.─ С.14 

371      Деякі питання спрямування частини суми перевиконання загального обсягу митних 

платежів за листопад 2017 року на забезпечення функціонування контролюючих органів : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 грудня 2017 року №975 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 28 грудня.─ С.11 

372      Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад 

Черкаської області : розпорядження Кабінету Міністрів України  від 20 грудня 2017 року 

№960 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 28 грудня.─ С.13 

373     Про подання на ратифікацію Верховною Радою України між Кабінетом Міністрів 

України  та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в разі виникнення катастроф : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 20 грудня 2017 року №961 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 28 грудня.─ С.13 

374     Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 6 грудня 2017 року №861 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 28 грудня.─ С.13 

375     Про внесення змін до деяких  розпоряджень Кабінету Міністрів України : 

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 1 грудня 2017 року №860 // Уряд. 

кур’єр.─ 2017.─ 28 грудня.─ С.13 

376     Про внесення змін до переліку об’єктів реконструкції та капітального  ремонту 

автомобільних доріг загального користування державного значення у Львівській області та 

обсягів бюджетних коштів для їх фінансування у 2017 році : розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 1 грудня 2017 року №860 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 28 грудня.─ С.13 

377    Про виділення коштів для надання одноразової допомоги членам сімей осіб, які 

загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які отримали 

інвалідність під час участі в зазначеній операції : розпорядження Кабінету Міністрів 

України  від 20 грудня 2017 року №965 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 27 грудня.─ С.12 



378      Про виділення коштів для надання одноразової допомоги членам сімей осіб, які 

отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях 

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

та особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в 

зазначених акціях: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 20 грудня 2017 року 

№964 // Уряд. кур’єр.─ 2017.─ 27 грудня.─ С.12 

379      Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам 

закладів  вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 

року №949 // Уряд. кур’єр.—2017 .—27 грудня .—С.10.  

380      Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад 

Рівненської області: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року 

№949 // Уряд. кур’єр.—2017 .—27 грудня .—С.10. 

381     Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Сумської 

області: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року №958 // Уряд. 

кур’єр.—2017 .—27 грудня .—С.10. 

382      Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Фонду державного майна 

України на Трубарова В.М : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 

року №946 // Уряд. кур’єр.—2017 .—27 грудня .—С.4 

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

України від 6 вересня 2017 року №612: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 

грудня 2017 року №944 // Уряд. кур’єр.—2017 .—27 грудня .—С.4 

384     Про введення додатково посади заступника Голови Фонду державного майна 

України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року №943 // 

Уряд. кур’єр.—2017 .—27 грудня .—С.4 

385     Деякі питання спрямування загального обсягу митних платежів за жовтень 2017 р. на 

забезпечення функціонування контролюючих органів : розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 20 грудня 2017 року №936 // Уряд. кур’єр.—2017 .—23 грудня .—С.4 

386    Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізуватися у 2017 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 2017 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 

2017 року №934 // Уряд. кур’єр.—2017 .—23 грудня .—С.12 

387     Про збільшення у 2017 році обсягу джерел фінансування державного бюджету у 

зв’язку із зменшенням його за іншими джерелами фінансування : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18 грудня 2017 року №934 // Уряд. кур’єр.—2017 .—23 грудня .—

С.12 

388      Про внесення змін до  розпоряджень Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 р. 

№204 і від 3 вересня 2014р. №861: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 

грудня 2017 року №926 // Уряд. кур’єр.—2017 .—23 грудня .—С.4 

389     Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної служби у 

справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 1 грудня 2017 року №940 // Уряд. кур’єр.—2017 .—22 грудня .—

С.11 

390     Про затвердження проекту «Реконструкція перону для повітряних суден 

термінального комплексу «Д» в ДПМА «Бориспіль» (інд. №47729) : розпорядження 



Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року №901 // Уряд. кур’єр.—2017 .—22 

грудня .—С.12 

391      Про затвердження плану заходів на 2017-2019 роки із запровадження Концепції 

реалізації Державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року 

№903 // Уряд. кур’єр.—2017 .—22 грудня .—С.12 

392      Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

юстиції на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року 

№893 // Уряд. кур’єр.—2017 .—22 грудня .—С.13 

393     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

освіти  і науки на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 

року №902 // Уряд. кур’єр.—2017 .—22 грудня .—С.13 

394      Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних обмежувальних 

заходів згідно з резолюцією Ради безпеки ООН №2206 (2015) щодо  Республіки Південний 

Судан : розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року №907 // Уряд. 

кур’єр.—2017 .—21 грудня .—С.13 

395     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

екології та природних ресурсів на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 

1 грудня 2017 року №905 // Уряд. кур’єр.—2017 .—21 грудня .—С.13 

396     Про виділення коштів для відшкодування витрат санаторно- курортним закладам 

Одеської області: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року 

№927 // Уряд. кур’єр.—2017 .—21 грудня .—С.4 

397     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Генеральній 

прокуратурі України  на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 

2017 року №925 // Уряд. кур’єр.—2017 .—21 грудня .—С.12 

398     Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

культури на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року 

№862 // Уряд. кур’єр.—2017 .—21 грудня .—С.13 

399     Про схвалення  проекту Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС стосовно 

доповнення Додатка 11 до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони , та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством  з атомної енергії і їхніми 

державами – членами, з іншої сторони : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 

грудня 2017 року №867 // Уряд. кур’єр.—2017 .—21 грудня .—С.13 

400      Про передачу цілісного майнового комплексу державного закладу «Спеціалізована 

медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони  здоров’я України» у власність 

територіальної громади м. Жовтих Вод : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 

грудня 2017 року №876 // Уряд. кур’єр.—2017 .—21 грудня .—С.13 

401      Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з 

державного бюджету на 2017 рік для реалізації спільних з міжнародним фінансовими 

організаціями інвестиційних проектів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 

листопада 2017 року №853 // Уряд. кур’єр.—2017 .—21 грудня .—С.13 

402     Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року 

№884 // Уряд. кур’єр.—2017 .—21 грудня .—С.13 

 



403       Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року 

№885 // Уряд. кур’єр.—2017 .—21 грудня .—С.13 

404      Деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства «Національна 

акціонерна компанія  «Нафтогаз України « : розпорядження Кабінету Міністрів України від 

20 грудня 2017 року №937 // Уряд. кур’єр.—2017 .—20 грудня .—С.9 
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