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Розпорядження «Деякі питання 
опалювального сезону 2017/18 року» 

від 04.10.2017 № 720-р 

 

Набрання чинності: 

04.10.2017 

 

Оприлюднено: 

Урядовий кур’єр  

від 04.10.2017 № 193 

 

Уряд прийняв рішення з питань забезпечення своєчасного початку 
та сталого проходження опалювального сезону 2017/18 року. 
Документом передбачено комплекс організаційних та практичних 
заходів. Зокрема, обласні та Київська міська держадміністрації 
повинні забезпечити технічну готовність теплогенеруючих, 
теплотранспортувальних і теплопостачальних організацій, 
інженерних систем та обладнання, а також координацію здійснення 
заходів щодо його початку і сталого проходження. Рекомендовано 
місцевим держадміністраціям та виконавчим органам сільських, 
селищних та міських рад першочергово розпочати опалювальний 
сезон на об’єктах, для теплопостачання яких не використовується 
природний газ, а також у загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладах, закладах охорони здоров’я та інших закладах 
соціальної сфери, обладнаних автономними системами опалення. 
Виконання плану заходів дозволить забезпечити споживачів 
послугами з централізованого теплопостачання протягом осінньо-
зимового періоду 2017/18 року. 
 

2 Постанова «Про затвердження типових 
положень про заклади соціальної підтримки 
сімей, дітей та молоді» 

від 04.10.2017 № 741 
 
Набрання чинності: 
20.10.2017 
 

Урядом затверджено типові положення про заклади соціальної 
підтримки сімей, дітей та молоді. Прийняття рішення зумовлене 
необхідністю приведення у відповідність до норм законодавства 
типових положень про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, центр соціально-
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Оприлюднено: 
Офіційний вісник 
від 20.10.2017 № 82 
 

психологічної допомоги, соціальний центр матері та дитини, центр 
ресоціалізації наркозалежної молоді та центр для ВІЛ-інфікованих 
дітей та молоді в частині надання соціальних послуг особам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, внесеними 
до типових положень змінами конкретизовано перелік послуг, які 
надаються цими закладами особам уразливих категорій. 
 

3 Постанова «Про внесення змін до Правил 
підтвердження придатності нових будівельних 
виробів для застосування» 

від 04.10.2017 № 753 
 
Набрання чинності: 
12.10.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр 
від 12.10.2017 № 192 
 

Уряд оптимізував процедуру підтвердження придатності нових 
будівельних виробів для застосування. Внесено зміни до 
відповідних правил. Відтепер Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ не буде виконувати непередбачені 
законом функції: затверджувати перелік будівельних виробів, що 
підлягають перевірці та підтвердженню придатності для 
застосування, та вирішувати, чи підлягає нова будівельна 
продукція експертизі органами державного нагляду та контролю. 
Також виробник більше не буде витрачати кошти на послуги 
базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві по 
наданню висновків щодо придатності для застосування нових 
будівельних виробів. Прийняття постанови усуне корупційні 
ризики та спростить процедуру отримання технічного свідоцтва на 
інноваційну будівельну продукцію (в тому числі зменшить витрати 
виробника на неї). 
 

4 Постанова «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для забезпечення 
розвитку електронного урядування у сфері 
надання адміністративних послуг» 

від 04.10.2017 № 770 

 

Набрання чинності: 

14.10.2017 

 

Оприлюднено: 

Урядовий кур’єр  

від 14.10.2017 № 194 

 

Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для забезпечення розвитку електронного 
урядування у сфері адміністративних послуг. Це підвищить 
ефективність системи державного управління, полегшить доступ 
громадян до адміністративних послуг, підвищить якість і 
прозорість їх надання та зменшить корупційну складову. Цей 
документ дозволить реалізувати в 2017 році ряд заходів, 
спрямованих на розвиток електронного урядування у сфері 
адміністративних послуг, а саме: інтеграцію Єдиного державного 
порталу адміністративних послуг до системи електронної взаємодії 
органів виконавчої влади, інтеграцію інформаційних систем 
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надання адміністративних послуг державних органів та органів 
місцевого самоврядування з порталом, заходи щодо забезпечення 
інформаційної безпеки. 
 

5 Постанова «Про внесення змін до порядків, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 жовтня 2016 року № 719» 

від 11.10.2017 № 763 

 

Набрання чинності: 

14.10.2017 

 

Оприлюднено: 

Урядовий кур’єр 

від 14.10.2017 № 194 

 

Уряд удосконалив механізм забезпечення житлом деяких категорій 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, а також членів їх сімей. Зокрема, врегульовано 
питання виплати грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення інвалідам війни та сім’я загиблого, померлого, 
того, що пропав безвісти. Це сприятиме уникненню соціальної 
напруги, відновленню соціальної справедливості і забезпеченню 
належного рівня соціального захисту цих осіб. 

6 Постанова «Про внесення змін до Порядку 
надання пільг на придбання твердого палива і 
скрапленого газу за рахунок субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам» 

від 11.10.2017 № 765 

 

Набрання чинності: 

14.10.2017 

 

Оприлюднено: 

Урядовий кур’єр 

від 14.10.2017 № 194 

 

Урядом внесено зміни до порядку надання пільг із придбання 
твердого палива та скрапленого газу. Рішення прийняте з метою 
встановлення строків формування списків пільговиків на 
придбання твердого палива та скрапленого газу виконавчими 
комітетами сільських, селищних, міських рад для призначення 
відповідних пільг та інформування про це заявників. 

7 Постанова «Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України» 

від 18.10.2017 № 789 
 
Набрання чинності: 
25.10.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр 
від 25.10.2017 № 200 

Уряд унормував питання щодо статусу учасника бойових дій, 
внісши відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 серпня 2014 року № 413 стосовно позбавлення статусу 
учасника бойових дій осіб, які брали участь в антитерористичній 
операції, зокрема, у разі наявності обвинувального вироку суду за 
вчинення особою умисного тяжкого злочину, виявлення факту 
надання недостовірної інформації про участь в АТО або за 
особистою заявою особи. Також внесені зміни до Положення про 
Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право 
на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b9
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від 29 січня 2003 року № 117, стосовно включення до реєстру 
відповідної інформації про втрату особами права на пільги. 
 

8 Постанова «Деякі питання проведення 
атестації осіб, які претендують на вступ на 
державну службу, щодо вільного володіння 
державною мовою» 

від 25.10.2017 № 818 
 
Набрання чинності: 
04.11.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр 
від 04.11.2017 № 208 

Уряд затвердив зміни до Порядку атестації осіб, які претендують 
на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною 
мовою. Постанова покликана удосконалити процедуру атестації 
осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного 
володіння державною мовою для отримання ними відповідного 
посвідчення. Актом також передбачено: здійснення моніторингу 
щодо виконання вимог Порядку стосовно засідань атестаційних 
комісій уповноважених вищих навчальних закладів, яке 
покладається на НАДС; державний нагляд (контроль) за 
організацією та забезпеченням якості атестації осіб, які 
претендують на вступ на державну службу, щодо вільного 
володіння державною мовою, який покладається на НАДС; 
відповідальність осіб уповноважених вищих навчальних закладів, 
відповідальних за організацію та проведення атестації, винних у 
порушенні вимог Порядку. 
 

9 Постанова «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, 
централізованого водопостачання та 
водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися 
населенню та/або іншим підприємствам 
теплопостачання, централізованого питного 
водопостачання та водовідведення, які 
надають населенню такі послуги, та тарифами, 

від 25.10.2017 № 816 
 
Набрання чинності: 
28.10.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр 
від 28.10.2017 № 203 

Уряд вніс зміни до порядку та умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на 
комунальні послуги. Рішенням приведено порядок у відповідність 
до Закону України від «Про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2017 рік», яким доповнено джерела 
наповнення зазначеної субвенції надходженнями від погашення 
податкового боргу з податку на прибуток підприємств, що склався 
станом на 1 січня 2017 року. 
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що затверджувалися та/або погоджувалися 
органами державної влади чи місцевого 
самоврядування» 
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Постанова «Про внесення змін до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби» 
 
 
 
 
 
 

від 25.10.2017 № 815 
 
Набрання чинності: 
28.10.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр  
від 28.10.2017 № 203 
 

Уряд вніс зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття 
посад державної служби, удосконаливши деякі процедури. 
Документом передбачено, що у разі участі кандидата в іншому 
конкурсі на вакантну посаду на зайняття посад фахівців з питань 
реформ протягом шести місяців з дня проходження останнього 
тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо 
здатності працювати з інформацією використовуються результати 
відповідного виду тестування. Також уточнено, що для отримання 
додаткового балу за володіння однією іноземною мовою надається 
як сертифікат, так і інші документи, що посвідчують успішне 
складання іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є 
однією з офіційних мов Ради Європи. 

12 Постанова «Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України» 
 

від 25.10.2017 № 812 

Набрання чинності: 
28.10.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр  
від 28.10.2017 № 203 
 

Уряд привів ряд нормативно-правових актів Кабінету Міністрів у 
відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої 
системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському 
транспорті». Таким чином створено правове підґрунтя для 
впровадження органами місцевого самоврядування сучасної 
системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському 
транспорті та електронного квитка.  
 

13 Постанова «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 
року № 98» 

від 25.10.2017 № 806 
 
Набрання чинності: 
02.11.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр 
від 02.11.2017 № 206 

Уряд вніс зміни до постанови щодо суми та складу витрат на 
відрядження державних службовців, а також інших осіб, що 
направляються у відрядження підприємствами, установами та 
організаціями, які повністю або частково утримуються 
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. Так, переглянуті 
граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу у разі 
відрядження до іноземних держав (зокрема, до Ізраїлю, 
Люксембургу та Швейцарії). Крім того, уточнено положення 
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постанови щодо строку відрядження державних службовців та 
особливостей направлення працівників дипломатичної служби 
України на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за 
квотою України. Прийняття рішення не спричинить додаткових 
витрат з державного бюджету, при цьому дозволить значно 
оптимізувати та спростити існуючий документообіг. 
 

Акти Верховної Ради України 

14 Закон України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» 

від 05.10.2017                    

№ 2163-VIII 

Набрання чинності: 
09.05.2018 
 
Оприлюднено: 
Голос України  
від 09.11.2017 № 208 

Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення 

захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства та держави, національних інтересів України у 

кіберпросторі, основні цілі, напрями та принципи державної 

політики у сфері кібербезпеки, повноваження державних органів, 

підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, 

основні засади координації їхньої діяльності із забезпечення 

кібербезпеки. 

 


