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Стислий зміст

Публікації

Постанови Верховної Ради України
1.

Про формування складу
Кабінету Міністрів
України
від 02.12.2014
№ 9-VIII

2.

Про звільнення
Гройсмана В. Б. з посади
Віце-прем'єр-міністра
України - Міністра
регіонального розвитку,
будівництва та житлово-

Постановою сформовано склад Кабінету Міністрів України, а семе –
Чинний
призначено: Вощевського Валерія Миколайовича на посаду Віце-прем'єрміністра України; Кириленка В'ячеслава Анатолійовича на посаду Віце- Урядовий кур'єр, 2014,
прем'єр-міністра України - Міністра культури України; Зубка Геннадія
12, № 226
Григоровича на посаду Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Голос України, 2014, 12,
Авакова Арсена Борисовича на посаду Міністра внутрішніх справ України;
№ 234
Айвараса Абромавічуса на посаду Міністра економічного розвитку і торгівлі
України; Демчишина Володимира Васильовича на посаду Міністра енергетики
та вугільної промисловості України; Жданова Ігоря Олександровича на посаду
Міністра молоді та спорту України; Квіта Сергія Мироновича на посаду
Міністра освіти і науки України; Квіташвілі Олександра на посаду Міністра
охорони здоров'я України; Онищенко Ганну Володимирівну на посаду Міністра
Кабінету Міністрів України; Павленка Олексія Михайловича на посаду
Міністра аграрної політики та продовольства України; Петренка Павла
Дмитровича на посаду Міністра юстиції України; Пивоварського Андрія
Миколайовича на посаду Міністра інфраструктури України; Розенка Павла
Валерійовича на посаду Міністра соціальної політики України; Стеця Юрія
Ярославовича на посаду Міністра інформаційної політики України; Шевченка
Ігоря Анатолійовича на посаду Міністра екології та природних ресурсів
України; Яресько Наталію на посаду Міністра фінансів України
Постановою звільнено Гройсмана Володимира Борисовича з посади ВіцеЧинний
прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України у зв'язку з обранням його Голос України, 2014, 12,
народним депутатом України
№ 234
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комунального
господарства України

3.

4.

5.

від 02.12.2014
№ 10-VIII
Про звільнення з посад
членів Кабінету Міністрів
України

Урядовий кур'єр, 2014,
12, № 227

У зв'язку із сформуванням персонального складу Кабінету Міністрів
Чинний
України звільнено: Сича Олександра Максимовича з посади Віце-прем'єрміністра України; Булатова Дмитра Сергійовича з посади Міністра молоді та Голос України, 2014, 12,
спорту України; Бурбака Максима Юрійовича з посади Міністра
№ 234
інфраструктури України; Денісову Людмилу Леонтіївну з посади Міністра
від 02.12.2014
соціальної політики України; Мохника Андрія Володимировича з посади Урядовий кур'єр, 2014,
№ 11-VIII
Міністра екології та природних ресурсів України; Мусія Олега Степановича з
12, № 227
посади Міністра охорони здоров'я України; Нищука Євгена Миколайовича з
посади Міністра культури України; Продана Юрія Васильовича з посади
Міністра енергетики та вугільної промисловості України; Семерака Остапа
Михайловича з посади Міністра Кабінету Міністрів України; Швайку Ігоря
Олександровича з посади Міністра аграрної політики та продовольства
України; Шлапака Олександра Віталійовича з посади Міністра фінансів
України
Згідно з постановою обрано Першим заступником Голови Верховної Ради
Про обрання Першого
Чинний
України народного депутата України Парубія Андрія Володимировича,
заступника Голови
Верховної Ради України та заступником Голови Верховної Ради України народного депутата України Урядовий кур'єр, 2014,
Сироїд Оксану Іванівну
12, № 228
заступника Голови
Верховної Ради України
Голос України, 2014, 12,
№ 236
від 04.12.2014
№ 21-VIII
Постановою утворено 27 комітетів Верховної Ради України восьмого
Про перелік, кількісний
Чинний
склад і предмети відання скликання.
Крім цього, по тановою, серед іншого, визначено, що предметом відання
Офіційний вісник
комітетів Верховної Ради
Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального
України, 2014, № 99,
України восьмого
господарства є: будівництво та архітектура; планування та забудова територій;
ст. 2866
скликання
земельні відносини (у межах територій забудови); житлово-комунальне
господарство; а Комітету з питань державного будівництва, регіональної
від 04.12.2014
політики та місцевого самоврядування: адміністративно-територіальний устрій
№ 22-VIII

6.

Про обрання голів,
перших заступників,
заступників голів,
секретарів, членів
комітетів Верховної Ради
України восьмого
скликання та обрання
голови Спеціальної
контрольної комісії
Верховної Ради України з
питань приватизації
від 04.12.2014
№ 23-VIII

7.

Про Програму діяльності
Кабінету Міністрів
України

3
України; спеціальний статус міст Києва та Севастополя; організація та
діяльність місцевих органів виконавчої влади; засади місцевого
самоврядування та органів самоорганізації населення; засади організації
надання адміністративних послуг; державна служба та служба в органах
місцевого самоврядування; призначення чергових та позачергових виборів до
органів місцевого самоврядування; державні символи України; державні
нагороди України; регіональна політика, економічний розвиток регіонів
Постановою обрано голів, перших заступників, заступників голів,
секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання. Так
до Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального
господарства входять такі народні депутати: голова Комітету - перший
заступник голови Комітету - Андрієвський Дмитро Йосипович - народний
депутат України, фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"; перший
заступник голови Комітету - Скуратовський Сергій Іванович - народний
депутат України, фракція Радикальної партії Олега Ляшка; заступник голови
Комітету - Бабак Альона Валеріївна - народний депутат України, фракція
Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ"; заступник голови Комітету Кодола Олександр Михайлович - народний депутат України, фракція
Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ"; заступник голови Комітету Сабашук Петро Павлович - народний депутат України, фракція ПАРТІЇ "БЛОК
ПЕТРА ПОРОШЕНКА";
заступник голови Комітету - Шинькович Андрій Васильович - народний
депутат України, фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"; секретар
Комітету - Сташук Віталій Филимонович - народний депутат України, фракція
Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ"; члени Комітету: Гальченко Андрій
Володимирович - народний депутат України, фракція Політичної партії
"Опозиційний блок"; Зубик Володимир Володимирович - народний депутат
України, депутатська група "Економічний розвиток"; Івахів Степан Петрович народний депутат України, депутатська група "Воля народу"; Марченко
Олександр Олександрович - народний депутат України, позафракційний
Постановою схвалено Програму діяльності Кабінету Міністрів України.
Цією Програмою визначено основні цілі діяльності Кабінету Міністрів
України, а саме: нова оборонна політика, що гарантує, зокрема, прийняття і
виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України до 2020 року;

Чинний
Офіційний вісник
України, 2014, № 99,
ст. 2867

Чинний
Офіційний вісник
України, 2014, № 102,

8.

4
нова політика державного управління, що передбачає, зокрема, дерегуляцію
від 11.12.2014
та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави; нова антикорупційна
№ 26-VIII
політика, яка спрямована на боротьбу з корупцією та очищення влади; нова
економічна політика, що передбачає зниження частки витрат державного
сектору в структурі валового внутрішнього продукту на 10 відсотків (2015 2016 роки); нова політика управління державною власністю, яка передбачає
впровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР,
призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних
компаніях; нова продовольча політика, спрямована на підготовку до
проведення земельної реформи; нова політика енергетичної незалежності, що
передбачає залучення інвесторів до модернізації та експлуатації
газотранспортної системи України; нова соціальна політика, спрямована на
зміни в соціальній сфері; нова культурна політика, що передбачає розроблення
та реалізація Стратегії української гуманітарної політики (2015 рік),
розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про національний
культурний продукт» (2015 рік), залучення нових джерел фінансування
культури (2015 - 2016 роки); нова політика розвитку молоді та спорту, що
передбачає схвалення Концепції молодіжної політики (2015 рік), відродження
національно-патріотичного виховання; нова політика міжнародної допомоги,
що передбачає реалізацію програм співробітництва з МВФ, Світовим банком,
ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовими організаціями, проведення
міжнародної донорської конференції та затвердження в її рамках міжнародного
плану відновлення України на 2015 - 2017 роки, створення єдиного центру
координації донорської та міжнародної технічної допомоги, залучення для
тимчасово переміщених осіб, українських громадян на Донбасі та в Криму,
зокрема кримських татар, допомоги від ООН, країн - членів «Групи семи» та
ЄС
Постановою внесено до пункту 1 Постанови Верховної Ради України
Про внесення змін до
Постанови Верховної Ради від 04.12.2014 «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів,
секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та
України «Про обрання
голів, перших заступників, обрання голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з
питань приватизації». Зокрема, обрано Скуратовського Сергія Івановича заступників голів,
народного депутата України, фракція Радикальної партії Олега Ляшка, головою
секретарів, членів
комітетів Верховної Ради Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального
господарства, увільнивши його з посади першого заступника голови цього
України восьмого

ст. 3005

Чинний
Офіційний вісник
України, 2014, № 102,
ст. 3007
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скликання та обрання
голови Спеціальної
контрольної комісії
Верховної Ради України з
питань приватизації»

9.

від 11.12.2014
№ 29-VIII
Про зміни в
адміністративнотериторіальному устрої
Донецької області, зміну і
встановлення меж
Артемівського району
Донецької області
від 11.12.2014
№ 31-VIII

10.

Про зміни в
адміністративнотериторіальному устрої
Донецької області, зміну і
встановлення меж
Волноваського,
Новоазовського та
Тельманівського районів
Донецької області
від 11.12.2014
№ 32-VIII

Комітету

Постановою змінено межі Артемівського району Донецької області,
Чинний
збільшивши територію Артемівського району на 17297 гектарів земель за
рахунок передачі до його складу 8533 гектарів земель, що знаходяться у віданні Голос України, 2014, 12,
Вуглегірської міської ради Єнакієвської міської ради (у тому числі території
№ 243
міста Вуглегірськ, селища Булавине, селища Грозне, селища Каютине, селища
Красний Пахар, селища Савелівка), 8035 гектарів земель - Ольховатської Урядовий кур'єр, 2014,
селищної ради Єнакіївської міської ради (у тому числі території села Весела
12, № 237
Долина, селища міського типу Ольховатка, селища Данилове, селища Іллінка,
селища Рідкодуб, селища Кам'янка), 729 гектарів земель - Булавинської
Офіційний вісник
селищної рада Єнакієвської міської ради (у тому числі території селища
України, 2014, № 102,
міського типу Булавинське, селища міського типу Олександрівське, селища
ст. 3009
міського типу Оленівка, селища міського типу Прибережне), та затверджено
територію Артемівського району загальною площею 185977 гектарів
Постановою
змінено
межі
Волноваського,
Новоазовського
та
Чинний
Тельманівського районів, збільшивши територію Волноваського району на
70124 гектари земель за рахунок передачі до його складу 17405,7 гектара Голос України, 2014, 12,
земель Новоазовського району, із них: 2282,7 гектара земель, що знаходяться у
№ 243
віданні Виноградненської сільської ради (в тому числі території села
Виноградне, села Піонерське, села Приморське), 4348,2 гектара земель - Урядовий кур'єр, 2014,
Комінтернівської сільської ради (в тому числі території села Комінтернове,
12, № 237
села Водяне, села Заїченко), 4928,3 гектара земель - Лебединської сільської
ради (в тому числі території села Лебединське, селища Калинівка, села
Офіційний вісник
Сопине), 4928,7 гектара земель - Павлопільської сільської ради (в тому числі
України, 2014, № 102,
території села Павлопіль, села Пищевик, села Черненко), 917,8 гектара земель ст. 3010
Широкинської сільської ради (в тому числі території села Широкине, села
Бердянське), та 52718,3 гектара земель Тельманівського району, із них: 4705,4
гектара земель, що знаходяться у віданні Андріївської селищної ради (в тому

6
числі території селища міського типу Андріївка, селища Бахчовик, селища
Дружне, селища Обільне), 458,6 гектара земель - Мирненської селищної ради (в
тому числі територію селища міського типу Мирне), 11693,4 гектара земель Гранітненської сільської ради (в тому числі території села Гранітне, села
Старомар'ївка), 13523,0 гектара земель - Новоселівської сільської ради (в тому
числі території села Новоселівка, села Запорізьке, села Кам'янка, селища
Маловодне, села Новоселівка Друга, села Степанівка), 11155,4 гектара земель Старогнатівської сільської ради (в тому числі території села Старогнатівка,
села Новогригорівка), 11182,5 гектара земель - Чермалицької сільської ради (в
тому числі території села Чермалик, села Орловське, села Федорівка), та
затверджено територію Волноваського району загальною площею 254944
гектари, Новоазовського району загальною площею 81861,2 гектара,
Тельманівського району загальною площею 81292,7 гектара

Укази Президента України
Чинний

1.

Урядовий кур'єр, 2014,
12, № 225

Про ліквідацію
Конституційної Асамблеї
Указом ліквідовано Конституційну Асамблею
від 01.12.2014
№ 901/2014

Офіційний вісник
України, 2014, № 97,
ст. 2774
Офіційний вісник
Президента України,
2014, № 47, ст. 2022

2.

Про звільнення Г. Зубка з
посади Першого
заступника Глави
Адміністрації Президента
України
від 04.12.2014 № 919/2014

Чинний
Указом звільнено Зубка Геннадія Григоровича з посади Першого
заступника Глави Адміністрації Президента України

Офіційний вісник
Президента України,
2014, № 47, ст. 2032
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3.

Про звільнення
В. Демчишина з посади
Голови Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання у
сферах енергетики та
комунальних послуг

Чинний
Указом звільнено Демчишина Володимира Васильовича з посади Голови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг

від 03.12.2014 № 912/2014
Указом визначено відповідальною за виконання заходів, пов'язаних із
демаркацією державного кордону України, серед інших, Державну службу
України з питань геодезії, картографії та кадастру - за здійснення робіт із
землеустрою, забезпечення виконання топографо-геодезичних, картографічних,
Про внесення змін до
Указу Президента України гідрографічних та інженерних робіт, а також винесення лінії державного
кордону на місцевість відповідно до матеріалів делімітації і позначення її
від 31 жовтня 2011 року
прикордонними знаками (встановлення прикордонних знаків), створення
N 1008
підсумкових документів демаркації та проведення топографо-геодезичного і
картографічного моніторингу прикордонних територій.
від 05.12.2014
Також Указом внесено ряд змін до персонального складу делегації України
№ 922/2014
для участі у засіданнях спільних міждержавних комісій з питань демаркації
державного кордону України

4.

5.

6.

Про тимчасове виконання
обов'язків Голови
Національної комісії, що
здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та
комунальних послуг
від 04.12.2014
№ 920/2014
Про звільнення
Ю. Косюка з посади
Першого заступника

Урядовий кур'єр, 2014,
12, 10.12.2014 № 230
Офіційний вісник
Президента України,
2014, № 47, ст. 2026

Чинний
Офіційний вісник
України, 2014, № 99,
ст. 2868

Чинний
Указом тимчасово покладено виконання обов'язків Голови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, на Ковалів Юлію Ігорівну - члена Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг

Указом звільнено Косюка Юрія Анатолійовича з посади Першого
заступника Глави Адміністрації Президента України

Урядовий кур'єр, 2014,
12, 10.12.2014 № 230
Офіційний вісник
Президента України,
2014, № 47, ст. 2033
Чинний
Офіційний вісник
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Президента України,
2014, № 47, ст. 2036

Глави Адміністрації
Президента України
від 08.12.2014
№ 924/2014
7.

Про призначення
О. Турчинова Секретарем
Ради національної безпеки
і оборони України

Чинний
Указом призначено Турчинова Олександра Валентиновича Секретарем Ради
національної безпеки і оборони України

Офіційний вісник
Президента України,
2014, № 47, ст. 2039

від 15.12.2014
№ 928/2014
8.
Про внесення змін до
Порядку проведення
спеціальної перевірки
відомостей щодо осіб, які
претендують на зайняття
посад, пов'язаних із
виконанням функцій
держави або місцевого
самоврядування
від 16.12.2014
№ 933/2014

9.

Про склад Ради
національної безпеки і
оборони України
від 15.12.2014
№ 929/2014

Урядовий кур'єр, 2014,
12, 19.12.2014 № 237

Указом передбачено, що спеціальній перевірці підлягають відомості щодо
осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування, а також, відомості щодо міських голів,
громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського
складу та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий
період, або залучаються до виконання обов'язків за посадами, передбаченими
штатами воєнного часу.
Також змінами передбачено, що не вважається призначенням: призначення
особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади (державному органі),
на ту саму посаду за умови відсутності перерви у роботі при такому
призначенні; призначення особи, яка перебуває на посаді в органі державної
влади (державному органі), на посаду до цього ж органу або іншого органу
державної влади (державного органу), що здійснюється в порядку просування
по службі
Указом затверджено такий персональний склад Ради національної безпеки і
оборони України: Порошенко Петро Олексійович - Президент України, Голова
Ради національної безпеки і оборони України; Аваков Арсен Борисович Міністр внутрішніх справ України; Гвоздь Віктор Іванович - Голова Служби
зовнішньої розвідки України; Гонтарева Валерія Олексіївна - Голова
Національного банку України (за згодою); Гройсман Володимир Борисович -

Чинний
Урядовий кур'єр, 2014,
12, № 235
Офіційний вісник
Президента України,
2014, № 47, ст. 2043
Офіційний вісник
України, 2014, № 101,
ст. 2970
Чинний
Урядовий кур'єр, 2014,
12, № 236
Офіційний вісник
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Голова Верховної Ради України (за згодою); Клімкін Павло Анатолійович Міністр закордонних справ України; Ложкін Борис Євгенович - Глава
Адміністрації Президента України; Муженко Віктор Миколайович - начальник
Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України;
Наливайченко Валентин Олександрович - Голова Служби безпеки України;
Петренко Павло Дмитрович - Міністр юстиції України; Полторак Степан
Тимофійович - Міністр оборони України; Романюк Ярослав Михайлович Голова Верховного Суду України (за згодою); Стець Юрій Ярославович Міністр інформаційної політики України; Турчинов Олександр Валентинович Секретар Ради національної безпеки і оборони України; Ярема Віталій
Григорович - Генеральний прокурор України (за згодою); Яценюк Арсеній
Петрович - Прем'єр-міністр України
10.

11.

12.

Про Координаційний
центр забезпечення
взаємодії з Кабінетом
Міністрів України
від 24.12.2014
№ 954/2014
Про призначення
В. Ковальчука Першим
заступником Глави
Адміністрації Президента
України
від 26.12.2014
№ 959/2014
Про призначення
Р. Павленка Заступником
Глави Адміністрації
Президента України
від 26.12.2014
№ 960/2014

Указом реорганізовано Координаційний центр з упровадження економічних
реформ у Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів
України та затверджено його граничну чисельність в кількості 28 штатних
одиниць

Указом призначено Ковальчука Віталія Анатолійовича
заступником Глави Адміністрації Президента України.

Президента України,
2014, № 47, ст. 2040
Офіційний вісник
України, 2014, № 101,
ст. 2969

Чинний
Урядовий кур'єр, 2014,
12, № 242

Першим

Чинний

Указом призначено Павленка Ростислава Миколайовича на посаду
Заступника Глави Адміністрації Президента України.

Чинний

10
13.

14.

15.

16.

17.

Про призначення
А. Таранова Заступником
Глави Адміністрації
Президента України
від 26.12.2014
№ 961/2014
Про звільнення від
тимчасового виконання
обов'язків голови
Львівської обласної
державної адміністрації
від 26.12.2014
№ 963/2014
Про призначення
О. Синютки головою
Львівської обласної
державної адміністрації
від 26.12.2014
№ 964/2014
Про призначення
В. Головка головою
Полтавської обласної
державної адміністрації
від 26.12.2014
№ 965/2014
Про призначення
В. Чугуннікова головою
Рівненської обласної
державної адміністрації
від 26.12.2014

Указом призначено Таранова Андрія Івановича на посаду Заступника Глави
Адміністрації Президента України

Чинний

Указом звільнено Турянського Юрія Івановича від тимчасового виконання
обов'язків голови Львівської обласної державної адміністрації

Чинний

Указом призначено Синютку Олега Михайловича головою Львівської
обласної державної адміністрації

Чинний

Указом призначено Головка Валерія Анатолійовича головою Полтавської
обласної державної адміністрації

Чинний

Указом призначено Чугуннікова Віталія Семеновича головою Рівненської
обласної державної адміністрації

Чинний
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№ 966/2014
18.

Про призначення
М. Клочка головою
Сумської обласної
державної адміністрації

Указом призначено Клочка Миколу Олексійовича головою Сумської
обласної державної адміністрації

Чинний

від 26.12.2014
№ 967/2014

Постанови Кабінету Міністрів України
1.

Про затвердження
Програми діяльності
Кабінету Міністрів
України
від 09.12.2014
№ 695

Цією постановою визначено основні цілі діяльності Кабінету Міністрів
України, а саме: нова оборонна політика, що гарантує національну безпеку і
обороноздатність України та відновлення національного суверенітету на всій
території держави; нова політика державного управління, що передбачає,
зокрема, дерегуляцію та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави;
нова антикорупційна політика, яка спрямована на боротьбу з корупцією та
очищення влади; нова економічна політика, що передбачає зниження частки
витрат державного сектору в структурі валового внутрішнього продукту на 10
відсотків (2015 - 2016 роки); нова політика управління державною власністю,
яка передбачає впровадження корпоративного управління відповідно до
стандартів ОЕСР, призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових
державних компаніях; нова продовольча політика, спрямована на підготовку до
проведення земельної реформи; нова політика енергетичної незалежності, що
передбачає залучення інвесторів до модернізації та експлуатації
газотранспортної системи України; нова соціальна політика, спрямована на
зміни в соціальній сфері; нова культурна політика, що передбачає розроблення
та реалізація Стратегії української гуманітарної політики (2015 рік),
розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про національний
культурний продукт» (2015 рік), залучення нових джерел фінансування
культури (2015 - 2016 роки); нова політика розвитку молоді та спорту, що
передбачає схвалення Концепції молодіжної політики (2015 рік), відродження
національно-патріотичного виховання; нова політика міжнародної допомоги,

Чинний
Урядовий кур'єр, 2014,
12, № 231
Офіційний вісник
України, 2014, № 99,
ст. 2869
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що передбачає реалізацію програм співробітництва з МВФ, Світовим банком,
ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовими організаціями, проведення
міжнародної донорської конференції та затвердження в її рамках міжнародного
плану відновлення України на 2015 - 2017 роки, створення єдиного центру
координації донорської та міжнародної технічної допомоги, залучення для
тимчасово переміщених осіб, українських громадян на Донбасі та в Криму,
зокрема кримських татар, допомоги від ООН, країн - членів «Групи семи» та
ЄС
2.

Про утворення урядових
комітетів та затвердження
їх посадового складу
від 05.12.2014 № 696

Постановою утворено такі урядові комітети: Урядовий комітет з питань
економічного розвитку та європейської інтеграції; Урядовий комітет з питань
оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності;
Урядовий комітет з питань розвитку інфраструктури та екологічної політики;
Урядовий комітет з питань регіонального розвитку; Урядовий комітет з питань
гуманітарного розвитку та соціальної політики.
Крім цього, постановою затверджено посадовий склад вказаних комітетів.
Зокрема, до складу Урядового комітету з питань регіонального розвитку
війшли: Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства, голова Урядового
комітету; Перший заступник Міністра інфраструктури, заступник голови
Урядового комітету; Перший заступник Міністра аграрної політики та
продовольства; Заступник Міністра екології та природних ресурсів (відповідно
до розподілу функціональних повноважень); Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі (відповідно до розподілу функціональних повноважень);
Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості (відповідно до
розподілу функціональних повноважень); Заступник Міністра фінансів
(відповідно до розподілу функціональних повноважень); Заступник Міністра
юстиції (відповідно до розподілу функціональних повноважень); Заступник
Міністра Кабінету Міністрів України (відповідно до розподілу функціональних
повноважень); Народні депутати України (за згодою)

3.

Про визначення питань,
Постановою визначено питання, що належать до компетенції Першого віцещо належать до
прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України. Так, наприклад, до
компетенції Першого віце- компетенції Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку,
прем'єр-міністра України будівництва та житлово-комунального господарства Зубка Г. Г. належать
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питання: розвитку регіонів; удосконалення територіальної організації влади,
адміністративно-територіального устрою, розвитку та реформування місцевого
самоврядування; будівництва, архітектури, містобудування та архітектурнобудівельного контролю; житлової політики та реформування і розвитку
житлово-комунального господарства; забезпечення координації роботи органів
виконавчої влади та взаємодії Кабінету Міністрів України з комітетами
Верховної Ради України, місцевими держадміністраціями, органами місцевого
самоврядування та асоціаціями органів місцевого самоврядування, іншими
добровільними об'єднаннями громадян з питань, що стосуються регіонального і
місцевого розвитку; відновлення об'єктів промисловості, соціальної і
транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем життєдіяльності
населених пунктів Донецької та Луганської областей, що зазнали пошкоджень
внаслідок проведення антитерористичної операції; забезпечення розвитку
промисловості Донецької та Луганської областей; Автономної Республіки
Крим та м. Севастополя; ефективного використання паливно-енергетичних
ресурсів, енергозбереження відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива; організації функціонального обстеження органів виконавчої
влади та підготовки пропозицій щодо підвищення ефективності державного
управління; розвитку системи надання адміністративних послуг; регулювання
земельних відносин та проведення земельної реформи; топографо-геодезичної
та картографічної діяльності; розвитку інформаційного суспільства та
інформаційної безпеки; інші питання у відповідних напрямах діяльності.
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Крім того, постановою передбачено, що в разі відсутності Прем'єр-міністра
України його повноваження здійснює Перший віце-прем'єр-міністр України;
Першого віце-прем'єр-міністра України чи одного з віце-прем'єр-міністрів
України їх повноваження
4.

Про внесення змін до
постанови Кабінету
Міністрів України
від 7 травня 2014 р. № 148
від 10.12.2014 № 698

Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
07.05.2014 № 148 «Про особливості регулювання відносин у сфері
електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки
Крим та м. Севастополя», відповідно до яких доповнено перелік суб’єктів, що
здійснюють закупівлю електричної енергії на оптовому ринку електричної
енергії України.
Також постановою передбачено, що Укрінтеренерго для продажу
електричної енергії проводить відбір постачальників за конкурсом з
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відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону та здійснює продаж
електричної енергії за умови внесення постачальниками передоплати в
повному обсязі або надання ними гарантії державного банку щодо її оплати
5.

Про зміни до Програми
діяльності Кабінету
Міністрів України
від 11.12.2014 № 699

6.

Питання підготовки та
проведення засідань
окремих двосторонніх
органів асоціації між
Україною та ЄС
від 10.12.2014 № 700

Постановою внесено зміни до Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2014
№ 695, зміни, а саме: доповнено вступну частину Програми положенням про
те, що Коаліційна угода є невід'ємною частиною такої Програми; виключено з
Програми завдання щодо розроблення та сприяння прийняттю Закону України
«Про ринок земель»; передбачено виконання завдання з розроблення та
сприяння прийняттю змін до Бюджетного кодексу України і Податкового
кодексу України та прийняттю Закону України «Про Державний бюджет
України на 2015 рік» до кінця 2014 року
Постановою установлено, що: 1) від України членами Ради асоціації є
члени Кабінету Міністрів України; 2) від України членами Комітету асоціації є
заступники міністрів з питань європейської інтеграції, заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі - Торговий представник України, заступники
керівників інших центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких
належать питання виконання Угоди про асоціацію; 3) директиви та склад
делегації Уряду України для участі у засіданні Ради асоціації і Комітету
асоціації затверджуються Кабінетом Міністрів України; 4) секретарем Ради
асоціації і Комітету асоціації з Української Сторони є директор Урядового
офісу з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів
України; 5) секретарем Комітету асоціації у торговельному складі з Української
Сторони є керівник структурного підрозділу з питань європейської інтеграції
Міністерства економічного розвитку і торгівлі; 6) питання імплементації Угоди
про асоціацію, підготовки до засідань, виконання рішень та рекомендацій Ради
асоціації і у разі потреби Комітету асоціації розглядаються в установленому
порядку на засіданні Кабінету Міністрів України з питань європейської
інтеграції; 7) питання імплементації Угоди про асоціацію, підготовки до
засідань, виконання рішень та рекомендацій Комітету асоціації і його
підкомітетів розглядаються в установленому порядку на засіданні урядового
комітету, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції;
8) питання утворення та діяльності підкомітетів Комітету асоціації
розглядаються в установленому порядку на засіданні урядового комітету, до
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повноважень якого належать питання європейської інтеграції
7.

Про внесення зміни до
пункту 5 Порядку оплати
праці членів окружних та
дільничних виборчих
комісій з виборів народних
депутатів України
від 17.12.2014 р. № 703

8.

Про внесення змін до
Регламенту Кабінету
Міністрів України
від 19.12.2014 № 704

9.

Питання Секретаріату
Кабінету Міністрів
України
від 17.12.2014 № 706

Постановою внесено зміну до пункту 5 Порядку оплати праці членів
окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2012 р. № 848 в щодо оплати праці членів виборчих комісій (у тому числі тих,
які здійснюють повноваження не на платній основі) у день голосування і у дні
встановлення підсумку голосування. Зокрема зміни передбачають, що у разі
здійснення окружною виборчою комісією повторного підрахунку голосів
виборців на відповідній виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі
обмеження оплата праці членів відповідних окружних виборчих комісій (у
тому числі тих, які здійснюють повноваження не на платній основі)
провадиться за дні проведення повторного підрахунку голосів виборців
відповідно до затвердженого графіка в розмірі не більш як 14 відсотків
мінімальної заробітної плати за кожний відпрацьований день.
Постановою внесено зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950,
якими доповнено Регламент положеннями щодо розгляду на засіданні Кабінету
Міністрів проектів актів Кабінету Міністрів з невідкладних питань. Зокрема, у
невідкладних випадках Прем'єр-міністр або міністр за погодженням з Прем'єрміністром може внести на розгляд Кабінету Міністрів проект акта без
дотримання вимог цього Регламенту щодо погодження і консультацій,
проведення правової експертизи Мін'юстом, розгляду на засіданні урядового
комітету. Такий проект акта ставиться на голосування і у разі його прийняття
опрацьовується Секретаріатом Кабінету Міністрів без зміни його по суті
(вносяться поправки, пов'язані з приведенням у відповідність з правилами
нормопроектувальної техніки, здійснюється редагування), а також
забезпечується негайне оприлюднення підписаного Прем'єр-міністром акта
Постановою передбачено утворення в структурі Секретаріату Кабінету
Міністрів України Служби Віце-прем'єр-міністра України - Міністра культури
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10.

Про внесення змін у
додатки 1 і 2 до постанови
Кабінету Міністрів
України
від 27 серпня 2014 р. № 404
від 22.12.2014 № 709

11.

Про внесення змін до
Порядку відрахування до
державного бюджету
частини чистого прибутку
(доходу) державними
унітарними
підприємствами та їх
об'єднаннями
від 24.12.2014 № 710

Постановою внесено зміни в додатки 1 і 2 (Основні прогнозні
макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та
Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку
України на 2016 і 2017 роки) до постанови Кабінету Міністрів України від
27.08.2014 № 404 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального
розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і
соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки та визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Постановою встановлюється, що частина чистого прибутку (доходу), що
відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями
(крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України
«Украерорух» відповідно до Закону України «Про приєднання України до
Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів», державного
підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв
та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних
міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, а також
державних підприємств «Міжнародний державний центр «Артек» і
«Український дитячий центр «Молода гвардія») до державного бюджету за
відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу),
розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, як
підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в
дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з
урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка
нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок
розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за
наявності фінансових ресурсів у підприємства.
Також постановою передбачено, що під час розрахунку чистого прибутку
(доходу) за 2014 рік його розмір збільшується на суму дооцінки необоротних
активів, яка підлягала перенесенню до нерозподіленого прибутку у звітні
періоди 2010 - 2013 років, але не менше суми дооцінки необоротних активів,
включеної до складу витрат у звітному періоді, які включають у тому числі
амортизацію.
Крім цього постановою встановлено, що центральні органи виконавчої
влади, які виконують функції з управління майном державних підприємств,
забезпечують перерахування до 29.12.2014 частини нерозподіленого прибутку
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та/або додаткового капіталу до загального фонду державного бюджету
12.

Про внесення змін у
додаток 1 до Порядку та
умов надання у 2014 році
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в
тарифах на теплову
енергію, послуги з
централізованого
водопостачання та
водовідведення, що
вироблялися,
транспортувалися та
постачалися населенню,
яка виникла у зв'язку з
невідповідністю фактичної
вартості теплової енергії
та послуг з
централізованого
водопостачання та
водовідведення тарифам,
що затверджувалися
та/або погоджувалися
органами державної влади
чи місцевого
самоврядування

Постановою внесено зміни у додаток 1 до Порядку та умов надання у 2014
році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29.01.2014 № 30, чим змінено розподіл субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню,
яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування, у 2014 році
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