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Публікація

Укази Президента України
1.

Про відзначення 21-ї
річниці незалежності
України
від 08.04.2013 № 198/2013

2.

Про внесення змін до
Положення про
Міністерство юстиції
України
від 15.04.2013 № 211/2013

3.

Про внесення змін до
Положення про Державну
інспекцію України з
контролю за цінами
від 17.04.2013 № 220/2013

Цей Указ визначає організаційні заходи з підготовки відзначення у 2013 році
21-ї річниці незалежності України, передбачає утворення Організаційного
комітету з підготовки та відзначення 21-ї річниці незалежності України, а також
розробку/затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 21-ї річниці
незалежності України.
Цим Указом внесено зміни до Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, зокрема
доповнено, що Міністерство юстиції України є головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації
державної політики у сфері нотаріату, а також більш детально розписані
повноваження щодо регулювання діяльності арбітражних керуючих.
Цим Указом внесено зміни до Положення про Державну інспекцію України з
контролю за цінами, затвердженого Указом Президента України
від
30.03 2012 № 236 «Питання реалізації державної політики з контролю за цінами»,
зокрема доповнено, що Держцінспекція України здійснює державний контроль
(нагляд) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування
державних регульованих цін та запобігає порушенням у сфері ціноутворення та їх
усунення, здійснює планові та позопланові перевірки, тобто Держцінінспекцію
наділено контрольно-наглядовими функціями.

Чинний
Офіційний вісник
України
19.04.2013 № 11
Урядовий кур'єр
12.04.2013 № 69
Чинний
Офіційний вісник
України
26.04.2013 № 30
Урядовий кур'єр
17.04.2013 № 72
Чинний
Офіційний вісник
України
29.04.2013 № 31
Урядовий кур'єр
20.04.2013 № 75

4.

5.

6.

Про звільнення
О. Аліпова з посади
першого заступника
Міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України
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Цим Указом звільнено АЛІПОВА Олександра Миколайовича з посади
першого заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України.

від 23.04.2013 № 224/2013
Про План заходів щодо
реалізації у 2013 році
положень Стратегії
державної кадрової
політики на 2012 - 2020
роки

Цим Указом затверджено План заходів щодо реалізації у 2013 році положень
Стратегії державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки.
Відповідно до цього Плану заходів Мінрегоін України разом із
Мінсоцполітики України, за участю Спільного представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні є відповідальним виконавцем за
розроблення кваліфікаційних характеристик на нові професії у будівництві та
внесення відповідних змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій
від 23.04.2013 № 229/2013 працівників.
Про Концепцію боротьби з
Цим Указом схвалено Концепцію боротьби з тероризмом, а Кабінету
тероризмом
Міністрів України доручено розробити та затвердити у тримісячний строк план
заходів щодо реалізації зазначеної Концепції. Ця Концепція висвітлює основні
проблеми, що потребує розв’язати, мета та основні завдання, напрямки та шляхи
розв’язання цієї проблеми, очікувані результати та джерела фінансування.
від 25.04.2013 № 230/2013

7.

Питання Міністерства
освіти і науки України

від 25.04.2013 № 240/2013

Цим Указом затверджено Положення про Міністерство освіти і науки
України, а також визнано таким, що втратив чинність Указ Президента України
від 8 квітня 2011 року № 410 "Про затвердження Положення про Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України".

Чинний

Чинний
Урядовий кур'єр
27.04.2013 № 80

Чинний
Офіційний вісник
України
10.05.2013 № 34
Урядовий кур'єр
27.04.2013 № 80
Чинний
Офіційний вісник
України
10.05.2013 № 34
Урядовий кур'єр
08.05.2013 № 82
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Постанови Кабінету Міністрів України
1.

2.

3.

Про затвердження
Порядку відвідування
Будинку Уряду
посадовими і службовими
особами, громадянами
України, іноземцями та
особами без громадянства
від 01.04.2013 № 212
Про внесення зміни до
пункту 2-1 Порядку
ведення особових справ
державних службовців в
органах виконавчої влади
від 03.04.2013 № 222
Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету
Міністрів України

від 08.04.2013 № 233

Цією постановою затверджено Порядок відвідування Будинку Уряду
посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами
без громадянства. Цей Порядок передбачає загальні правила відвідування
Будинку Уряду

Чинна
Офіційний вісник
України
12.04.2013 № 26
Урядовий кур'єр
16.04.2013 № 71

Цією постановою внесено зміни до пункту 2-1 Порядку ведення особових
справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 731, виклавши його у
такій редакції:
«2-1) медична довідка про стан здоров'я за формою, встановленою МОЗ (у
разі проходження особою спеціальної перевірки)».
Цією постановою внесено зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів
України, виключивши слова: «виписка або витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зокрема у:
Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів,
автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів,
мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок,
інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388;
постанові Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 "Про

Чинна
Офіційний вісник
України
16.04.2013 № 27
Урядовий кур'єр
17.04.2013 № 72
Чинна
Офіційний вісник
України
19.04.2013 № 28
Урядовий кур'єр
17.04.2013 № 72

4.
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передачу об'єктів права державної власності";
порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 427;
порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням
об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5
грудня 2007 р. № 1396;
порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними
ділянками державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 8 липня 2009 р. № 689;
порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. №
906.
Про здійснення державних
Цією постановою затверджено умови випуску облігацій зовнішньої державної
позики 2013 року.
зовнішніх запозичень у
2013 році

Чинна
Урядовий кур'єр,
13.04.2013 № 70
Офіційний вісник
України
23.04.2013 № 29

5.

від 10.04.2013 № 242
Про затвердження
Порядку відчуження у
процедурі санації майна
боржника шляхом
заміщення активів
від 01.04.2013 № 244

Цією постановою затверджено Порядок відчуження у процедурі санації майна
боржника шляхом заміщення активів, відповідно до частини другої статті 34
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом».

Чинна
Офіційний вісник
України
23.04.2013 № 29
Урядовий кур'єр
17.04.2013 № 72

6.

7.

8.
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Про внесення змін до
Цією постановою внесені зміни до постанов Кабінету Міністрів України від
постанов
10 серпня 1995 р. № 629 “Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів
Кабінету Міністрів
оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку
України
надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів” і від 4 жовтня 1995 р. №
від 10 серпня 1995 р.
786 “Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
№ 629 і
розподілу”.
від 4 жовтня 1995 р. № 786
Зокрема, внесено зміни, що результати незалежної оцінки є чинними
протягом шести місяців від дати оцінки (у попередній редакції: від дня її
проведення), якщо інший строк не передбачений у звіті щодо незалежної оцінки,
а також визначені особливості проведення стандартизованої оцінки нерухомого
від 10.04.2013 № 253
майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна.
Про затвердження
Цією постановою затверджено Типовий порядок організації чергування
Типового порядку
керівників і заступників керівників центральних та місцевих органів виконавчої
організації
влади на робочих місцях у святкові дні для вирішення питань, пов’язаних з
чергування керівників і ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
заступників керівників
Також цією постановою доручено центральним та місцевим органам
центральних та місцевих виконавчої влади відповідно до Типового порядку, розробити і затвердити у
органів виконавчої влади місячний строк порядок організації чергування керівників і заступників
на робочих місцях у
керівників таких органів на робочих місцях у святкові дні для вирішення питань,
святкові дні для
пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій
вирішення
питань, пов’язаних з
ліквідацією наслідків
надзвичайних ситуацій
від 10.04.2013 № 254
Деякі питання легалізації
комп’ютерних програм,
які використовуються в
органах виконавчої влади

від 04.04.2013 № 257

Цією постановою затверджено Порядок використання у 2013 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з легалізації
комп’ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади.

Чинна
Офіційний вісник
України
23.04.2013 № 29
Урядовий кур'єр
18.04.2013 № 73

Чинна
Офіційний вісник
України
23.04.2013 № 29
Урядовий кур'єр
18.04.2013 № 73

Чинна
Офіційний вісник
України
23.04.2013 № 29
Урядовий кур'єр
24.04.2013 № 77

9.

10.

11.

Про внесення змін до
Порядку виконання
рішень про стягнення
коштів державного
та місцевих бюджетів або
боржників
від 15.04.2013 № 267
Про затвердження складу
спостережної ради
Державної спеціалізованої
фінансової установи
“Державний фонд
сприяння молодіжному
житловому будівництву”
від 10.04.2013 № 277
Про затвердження
Порядку затвердження
словників української
мови і довідників з
українського правопису
як загальнообов’язкових
довідкових посібників при
використанні української
мови та офіційного
видання таких довідників
від 22.04.2013 № 298
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Цією постановою внесено до Порядку виконання рішень про стягнення
коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845, зміни,
зокрема, у разі наявності у боржника окремої бюджетної програми для
забезпечення виконання рішень суду безспірне списання коштів з боржника
(виконання рішень суду про стягнення коштів з боржника) здійснюється лише за
цією бюджетною програмою. При цьому пункти 24—34 цього Порядку
застосовуються лише щодо зазначеної бюджетної програми
Цією постановою затверджено склад спостережної ради Державної
спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву”. Головою спостережної ради є Віце-прем’єр-міністр
України ВІЛКУЛ Олександр Юрійович, а заступником голови спостережної ради
є Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства ТЕМНИК Геннадій Павлович.

Цією постановою затверджено Порядок затвердження словників української
мови і довідників з українського правопису як загальнообов’язкових довідкових
посібників при використанні української мови та офіційного видання таких
довідників., який визначає механізм затвердження словників української мови і
довідників з українського правопису, в тому числі електронних, як
загальнообов’язкових довідкових посібників при використанні української мови
та офіційного видання таких довідників з метою їх використання в державних
органах та органах місцевого самоврядування, зокрема для розроблення проектів
актів законодавства, засобах масової інформації, сфері освіти і науки, інших
сферах суспільного життя.

Чинна
Офіційний вісник
України
26.04.2013 № 30,
Урядовий кур'єр
18.04.2013 № 73
Чинна
Офіційний вісник
України
29.04.2013 № 31
Урядовий кур'єр
20.04.2013 № 75
Чинна
Офіційний вісник
України
07.05.2013 № 33
Урядовий кур'єр
30.04.2013 № 81

12.

13.

Про внесення змін та
визнання такими,
що втратили чинність,
деяких постанов
Кабінету Міністрів
України з питань
надання
адміністративних послуг

від 24.04.2013 № 309
Про внесення змін до
Регламенту
Кабінету Міністрів
України
від 29.04.2013 № 318
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Цією постановою визнано деякі постанови такими, що втратили чинність,
зокрема:
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 737 “Про
заходи щодо упорядкування адміністративних послуг”;
Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 р. №
915 “Деякі питання надання адміністративних послуг”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 33 “Деякі
питання надання платних адміністративних послуг”;
Пункт 46 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. №
968 “Питання Державної фінансової інспекції”.
Цією постановою внесені зміни до розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 р. № 950, зокрема:
пункт 5 параграфа 33 доповнити абзацом такого змісту: “Проект акта Кабінету
Міністрів з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх
наслідків погоджується в одноденний строк заінтересованими органами, а також
Мінфіном і Мінекономрозвитку. У виняткових випадках проект акта Кабінету
Міністрів із зазначених питань виноситься на розгляд Кабінету Міністрів без
погодження.”;
пункт 3 параграфа 37 глави 3 доповнити абзацом такого змісту: “Зауваження до
проекту акта Кабінету Міністрів подаються розробникові заінтересованим
органом виключно з тих питань, що належать до його компетенції та не можуть
стосуватися компетенції інших центральних органів виконавчої влади.”;
в абзаці першому пункту 1 параграфа 49 глави 5 слова “Проект акта Кабінету
Міністрів” замінити словами “Проект акта Кабінету Міністрів, підготовлений з
дотриманням вимог цього Регламенту,”.

Чинна
Офіційний вісник
України
10.05.2013 № 34
Урядовий кур'єр
08.05.2013 № 82

Не набрала чинності

14.

8
Про утворення
Цією постановою затверджено склад Координаційного центру з питань
Координаційного центру виконання Міждержавної програми інноваційного співробітництва держав —
з питань виконання
учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2020 року, прийнятої
Міждержавної програми 18 жовтня 2011 р. на засіданні Ради глав урядів Співдружності Незалежних
інноваційного
Держав (м. Санкт-Петербург), до складу якого входить заступник Міністра
співробітництва держав — регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а
учасниць
також затверджено Положення про цей Координаційний центр.
Співдружності
Незалежних Держав на
період до 2020 року

Не набрала чинності

від 29.04.2013 № 326

Розпорядження Кабінету Міністрів України
1.

Про перерозподіл деяких
видатків державного
бюджету, передбачених
Міністерству
регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального
господарства на 2013 рік

Цим розпорядженням здійснено у межах загального обсягу бюджетних
призначень, передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства на 2013 рік у загальному фонді державного
бюджету, перерозподіл видатків шляхом:
1) зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2751010 «Керівництво та
управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства» на 2180,503 тис. гривень;
2) збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2752010 «Керівництво
та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю» на 1938,03 тис.
гривень;
3) встановлення видатків розвитку:

від 01.04.2013 № 190-р

за програмою 2751010 «Керівництво та управління у сфері регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства» - 180,503 тис.
гривень;
4) за програмою 2752010 «Керівництво та управління у сфері архітектурнобудівельного контролю» - 61,97 тис. гривень.

Чинне
Урядовий кур'єр
24.04.2013 № 77
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3.

4.
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Про затвердження графіка
Цим розпорядженням затверджено графік участі Першого віце-прем’єручасті Першого віцеміністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів, керівників інших
прем’єр-міністра України, центральних органів виконавчої влади в заходах, що проводяться державними
віце-прем’єр-міністрів
засобами масової інформації, на II квартал 2013 р.
України, міністрів,
Зокрема встановлено, що 3 квітня, 17 квітня, 2 травня, 15 травня, 4 червня, 12
керівників інших
червня, 20 травня, 26 червня 2013 року Міністр регіонального розвитку,
центральних органів
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Павлович Темник
виконавчої влади в
візьме участь у заходах, що проводяться державними засобами масової
заходах, що проводяться інформації.
державними засобами
масової інформації, на II
квартал 2013 року
від 08.04.2013 № 220-р
Про затвердження плану
Цим розпорядженням затверджено план заходів з підготовки та відзначення
заходів з підготовки та
17-ї річниці Конституції України
відзначення 17-ї річниці
Конституції України
від 17.04.2013 № 249-р
Про віднесення посади
державного
адміністратора і посади
адміністратора до
відповідної категорії посад
державних
службовців і посад в
органах місцевого
самоврядування

Цим розпорядженням, відповідно до статті 25 Закону України «Про державну
службу» віднесено посаду державного адміністратора і посаду адміністратора до
таких категорій посад державних службовців:
п’ята — державний адміністратор Київської та Севастопольської міської
держадміністрації, обласної держадміністрації, уповноваженого Радою міністрів
Автономної Республіки Крим міністерства або республіканського комітету і
адміністратор Київської та Севастопольської міської держадміністрації;
шоста — державний адміністратор районної та районної у м. Києві
держадміністрації і адміністратор районної, районної у містах Києві та
Севастополі держадміністрації.
Відповідно до статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» віднесено посаду державного адміністратора міської ради міст
обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її
виконавчих органів) і адміністратора міської ради міст обласного та/або
республіканського Автономної Республіки Крим значення (її виконавчих

Чинне
Урядовий кур'єр
16.04.2013 № 71

Чинне
Урядовий кур'єр
26.04.2013 № 79
Чинне
Офіційний вісник
України
10.05.2013 № 34
Урядовий кур'єр
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від 24.04.2013 № 265-р

5.

Про внесення змін у
додаток 2 до
розпорядження Кабінету
Міністрів України від 2
грудня 2002 р. № 685
від 24.04.2013 № 266-р

10
органів), а також міської, селищної ради (її виконавчих органів) населених
пунктів, які є адміністративними центрами районів, до п’ятої категорії посад в
органах місцевого самоврядування.
Цим розпорядженням внесені зміни у додаток 2 до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 2 грудня 2002 р. № 685 “Про забезпечення взаємодії
Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України, місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування”, виклавши його у новій
редакції.
Відповідно до цього розпорядження за Мінрегіоном України закріплено
Дніпропетровську та Одеську області.

Чинне
Офіційний вісник
України
10.05.2013 № 34

Закони України
1.

Про затвердження
Загальнодержавної
соціальної програми
поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та
виробничого середовища
на 2014-2018 роки
від 04.04.2013 № 178-VII
Про внесення зміни до
статті 16 Закону України
"Про здійснення
державних закупівель"

від 04.04.2013 № 182-VII

Цим Законом затверджено Загальнодержавну соціальну програму поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки.
Метою Програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці,
формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища,
мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій
на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній
спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу України.
Цим Законом внесено зміни, доповнивши абзац другий частини другої статті
16 Закону України "Про здійснення державних закупівель" словами "у тому числі
власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території
України".
Тобто абзац другий частини другої статті 16 Закону України "Про здійснення
державних закупівель" викладено у такій редакції:
наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних
виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України;
(зміна діє до 31.12.2015)

Чинний
Офіційний вісник
України
10.05.2013 № 34
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Накази
Про заходи щодо взаємодії
органів державної
реєстрації прав та їх
посадових осіб

Цим наказом затверджено Порядок, який визначає процедуру взаємодії
системи органів державної реєстрації прав та державних реєстраторів прав на
нерухоме майно органів державної реєстрації прав під час проведення державної
реєстрації права власності та/або речових прав на нерухоме майно.

наказ Мінюсту України
від 02.04.2013 № 607/5,
зареєстрований у Мінюсті
України 2 квітня 2013 р.
за № 534/23066
Про затвердження Правил
Цим наказом затверджені Правила роботи архівних установ України, які
роботи архівних установ встановлюють вимоги щодо забезпечення формування, обліку, зберігання та
України
використання Національного архівного фонду, документи якого є власністю
держави та власністю територіальних громад.
наказ Мінюсту України
від 08.04.2013 № 656/5,
зареєстрований у Мінюсті
України 10 квітня 2013 р.
за № 584/23116
Про постачання
Цим наказом визначено, що замовниками спеціальних бланків свідоцтв про
спеціальних бланків
право власності, зразок та опис яких затверджено наказом Міністерства юстиції
свідоцтв про право
України від 22 квітня 2003 року № 39/5 ДСК, зареєстрованим у Міністерстві
власності
юстиції України 22 квітня 2003 року за № 319/7640 (із змінами), є суб’єкти,
визначені статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового
наказ Мінюсту України
фонду», тобто Приватизація державного житлового фонду
здійснюється
від 11.04.2013 № 691/5,
уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною
зареєстрований у Мінюсті адміністрацією, та органами місцевого
самоврядування,
державними
України 15 квітня 2013 р. підприємствами,
організаціями,
установами, у повному господарському
за № 613/23145
віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий
фонд.

Чинний
Офіційний вісник
України
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Про затвердження форм
заяв та повідомлень,
надання (надсилання)
яких встановлено Законом
України "Про державну
реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб –
підприємців"
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Цим наказом затверджені форми заяв та повідомлень, надання (надсилання)
яких встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців"

Чинний
Офіційний вісник
України
10.05.2013 № 34

наказ Мінюсту України
від 17.04.2013 № 730/5
зареєстрований у Мінюсті
України 24 квітня 2013 р.
за № 671/23203
Підготовлено Департаментом нормативно-правового регулювання

