
ПЕРЕЛІК 

актів законодавства, прийнятих (що набрали чинності) 
у листопаді 2017 року 

№ 

з/п 

Вид та назва нормативно-правового 

акту 

Дата прийняття, 

номер, 

оприлюднення 

Положення, що стосуються діяльності місцевих 

державних адміністрацій 

 

Акти Кабінету Міністрів України 
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Постанова «Про внесення зміни до пункту 1  
постанови Кабінету Міністрів України  
від 20 січня 2016 року № 29» 

від 22.11.2017 № 915 

 

Набрання чинності: 

07.12.2017 

 

Оприлюднено: 

Урядовий кур’єр 

від 07.12.2017 № 231  

 

Внесено зміну до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 січня 2016 року № 29 «Про кількість посад 
заступників голів місцевих державних адміністрацій», викладено 
абзац другий в такій редакції:  

«п’яти одиниць — у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, 
Луганській, Харківській, Херсонській обласних державних 
адміністраціях (на період до завершення антитерористичної 
операції), а також у Київській, Львівській обласних та Київській 
міській державних адміністраціях, включаючи першого заступника 
та заступника голови — керівника апарату» 

 

2 Постанова «Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України щодо 
використання печаток» 

від 22.11.2017 № 893 
 
Набрання чинності: 
29.11.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр  
від 29.11.2017 № 225 
 

Урядом внесено зміни до низки постанов Кабінету Міністрів 
України, щодо виключення вимоги про обов’язкове використання 
печаток (незалежно від їх наявності в суб’єктів господарювання) та 
необхідності використання печаток у взаємовідносинах суб’єктів 
господарювання з державними органами виконавчої влади. 
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3 Постанова «Про встановлення вартості 
адміністративної послуги за оформлення              
(у тому числі замість втраченого або 
викраденого) та обмін посвідчення члена 
екіпажу» 

від 22.11.2017 № 892 
 
Набрання чинності: 
01.06.2018 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр 
від 28.11.2017 № 224 
 

Уряд врегулював питання надання адміністративних послуг 
органами виконавчої влади в частині встановлення плати за видачу 
документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 
України членам екіпажів літаків. Зокрема, встановлюється вартість 
адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість 
втраченого або викраденого) та обмін посвідчення члена екіпажу, в 
яке імплантовано безконтактний електронний носій. 

Рішення прийняте на виконання вимог Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо 
документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію 
Європейським Союзом візового режиму для України». 

 

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

від 22.11.2017 № 890 

 

Набрання чинності: 

29.11.2017 

 

Оприлюднено: 

Урядовий кур’єр  

від 29.11.2017 № 225 

 

Уряд прийняв рішення, яке сприятиме збереженню корисних 
властивостей ґрунтового покриву орендованих земельних ділянок 
та посилить відповідальність орендарів за недобросовісне 
використання земельних ділянок. Зокрема, документом 
запроваджується фіксація в договорі оренди показників якісних 
характеристик ґрунтового покриву земельної ділянки на момент її 
передачі в оренду. 

Це дасть можливість контролювати ефективне та раціональне 
використання орендарями земельних ділянок, зокрема 
недопущення погіршення якості ґрунтів. 

Постанова передбачає відшкодування орендодавцю – власнику 
земельної ділянки збитків у разі погіршення якості ґрунтового 
покриву орендованої земельної ділянки або приведення її у 
непридатний для використання за цільовим призначенням стан. 

Також встановлюються конкретні строки сплати орендної плати 
за користування земельною ділянкою та встановлюється 
відповідальність у разі несвоєчасної сплати. 

 

5 Розпорядження «Про внесення змін у додатки 1 і 
2 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 20 вересня 2017 року № 660» 

від 22.11.2017                 
№ 826-р 

 

Уряд збільшив чисельність громадян, які підлягають призову на 
строкову військову службу до Збройних Сил восени 2017 року, на 
2000 осіб. Це рішення надасть можливість підвищити 
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Набрання чинності: 

24.11.2017 

 

Оприлюднено: 

Урядовий кур’єр 

від 24.11.2017 № 222 

 

обороноздатність держави щодо забезпечення належної охорони та 
оборони арсеналів, баз, складів Збройних Сил, на яких 
зберігаються вибухонебезпечні засоби. 

 
 

6 Постанова «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/придбання житла для 
дитячих будинків сімейного типу, соціального 
житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа, 
виготовлення проектно-кошторисної 
документації» 

від 15.11.2017 № 877 

 

Набрання чинності: 

24.11.2017 

 

Оприлюднено: 

Урядовий кур’єр 

від 24.11.2017 № 222 

 

Урядом прийнято рішення, спрямоване на зменшення ризиків 
потрапляння дітей в інтернатні заклади та забезпечення житлом 
осіб із числа дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського 
піклування. Затверджено Порядок та умови надання у 2017 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових 
будинків, будинків підтриманого проживання, 
будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного 
типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-
кошторисної документації. Реалізація акта сприятиме зменшенню 
ризиків потрапляння дітей в інтернатні заклади, влаштуванню їх до 
дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків, 
забезпеченню можливостей для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у віці від 12 років, які практично не 
мають шансів бути влаштованими в сім'ю, виховуватися в умовах, 
наближених до сімейних, а також забезпеченню соціальної 
підтримки осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, після досягнення ними повноліття. 

 

7 Постанова «Деякі питання реалізації Закону 
України «Про Кабінет Міністрів України» 

від 15.11.2017 № 874 
 
Набрання чинності: 
23.11.2017 
 

Уряд прийняв рішення щодо деяких питань реалізації Закону 
України «Про Кабінет Міністрів України». Документом 
передбачено внесення змін до Порядку розгляду питань, пов'язаних 
з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на 
посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b9
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Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр 
від 23.11.2017 № 221 

України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України 
чи погоджується з Кабінетом Міністрів України. Рішення прийняте 
з метою удосконалення порядку внесення Кабінетові Міністрів 
України пропозицій щодо кандидатур для призначення на посади 
голів обласних, Київської міської, районних у м. Києві, районних 
державних адміністрацій, першого заступника, заступників голів 
обласних, Київської міської державних адміністрацій, а також 
заступника голови Київської міської державної адміністрації, 
повноваження якого стосуються сфери виконавчої влади. 

 

8 Постанова «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 
року № 727» 

від 15.11.2017 № 873 
 
Набрання чинності: 
22.11.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр 
від 22.11.2017 № 220 
 

Урядом розподілено стабілізаційну дотацію 2017 року в обсязі 900 
млн. гривень з державного бюджету місцевим бюджетам. Це дасть 
змогу вирівняти бюджетні диспропорції, які виникли в результаті 
реформування міжбюджетних відносин у контексті бюджетної 
децентралізації, підвищити рівень фінансової спроможності 
місцевих бюджетів для забезпечення надання органами місцевого 
самоврядування основних гарантованих послуг населенню. 

9 Постанова «Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 
року № 1010 і від 1 червня 2011 року № 869» 

від 15.11.2017 № 870 
 
Набрання чинності: 
23.02.2018 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр 
від 23.11.2017 № 221 

Урядом внесено зміни до порядків формування тарифів на 
послуги з вивезення побутових відходів, теплопостачання, 
водопостачання і водовідведення, утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій. 

Змінами врегульовано питання відшкодування втрат 
підприємств, що виникають протягом періоду розгляду, 
встановлення та оприлюднення тарифів органами місцевого 
самоврядування. 

Передбачається, що таке відшкодування здійснюватиметься за 
рахунок місцевих бюджетів або за рахунок включення цих витрат 
певний період до складу тарифів. 

Рішення прийняте на виконання Закону України від 16 липня 
2015 року № 626-VIII «Про внесення змін до деяких законів 
України у сфері комунальних послуг». 
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Постанова «Про внесення змін до Порядку та 
умов надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми 
потребами» 
 
 
 
 
 
 

від 15.11.2017 № 863 
 
Набрання чинності: 
18.11.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр  
від 18.11.2017 № 218 
 

Уряд вніс зміни до Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами. 

Передбачається унормувати питання щодо типового переліку 
спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з 
особливими освітніми потребами, які можна придбати за рахунок 
зазначеної субвенції. Крім того, буде збільшено відсоток обсягу 
цієї субвенції, що спрямовується на придбання таких засобів (з 20 
до 35 відсотків загального обсягу видатків на кожну дитину 
певного закладу загальної середньої освіти, яка потребує державної 
підтримки). Також передбачено розроблення форми типового 
договору на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять 
(послуг), що укладається між фахівцем та закладом загальної 
середньої освіти або відповідним органом управління освітою. 

Дозволено у 2017 році кошти субвенції, що невикористані 
протягом січня – серпня поточного року, спрямовувати на 
придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку. 
 

11 Постанова «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» 

від 15.11.2017 № 858 

Набрання чинності: 
22.11.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр  
від 22.11.2017 № 220 

Уряд затвердив форми заяв для отримання роботодавцем 
дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, 
продовження строку дії такого дозволу та внесення змін до нього. 

Таким чином спрощено механізм оформлення роботодавцями 
відповідних документів для вирішення питань залучення праці 
іноземних фахівців в Україні. 

12 Постанова «Про внесення змін до Порядку 
обчислення пенсій особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

від 15.11.2017 № 851 
 
Набрання чинності: 
17.11.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр 
від 17.11.2017 № 217  

Урядом урегульовано механізм обчислення пенсій особам, які 
брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, 
інших ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях із 
застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової 
служби і внаслідок чого стали особами з інвалідністю. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвищення пенсій» передбачено обчислення 
пенсій виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної 
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плати особам, які брали участь у ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, випробувань, 
військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час 
проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали 
особами з інвалідністю. 

З метою забезпечення реалізації цього Закону прийнято 
постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи». 

Документом передбачено, що за бажанням осіб вказаних 
категорій, пенсія по інвалідності обчислюється з п’ятикратного 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
січня відповідного року. 

 

13 Постанова «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 
року № 1298» 

від 15.11.2017 № 854 
 
Набрання чинності: 
22.11.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр 
від 22.11.2017 № 220 

Уряд привів нормативно-правовий акт щодо оплати праці 
окремих категорій науково-педагогічних працівників у 
відповідність до законодавства, зокрема, до Закону України «Про 
вищу освіту». 

Прийняте рішення спрямоване на поліпшення оплати праці 
окремих категорій науково-педагогічних працівників закладів 
вищої освіти, зокрема, керівників інститутів післядипломної освіти 
та керівників навчальних й навчально-методичних підрозділів 
інститутів, університетів, академій. 

14 Постанова «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, 
централізованого водопостачання та 
водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися  населенню 

від 10.11.2017 № 829 
 
Набрання чинності: 
14.11.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр  
від 14.11.2017                 

№ 214 

Уряд прийняв рішення для забезпечення більш повного 
використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги 
та покращення взаєморозрахунків на ринку комунальних послуг. 
Зокрема, здійснено перерозподіл коштів між обласними 
бюджетами Дніпропетровської, Кіровоградської, Одеської, 
Тернопільської, Харківської областей та міським бюджетом                 
м. Києва, враховуючи можливість їх освоєння зазначеними 
регіонами. 
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та/або іншим підприємствам теплопостачання, 
централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню такі 
послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування» 
 

15 Постанова «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, гарантії їх 
соціального захисту» 

від 08.11.2017 № 837 
 
Набрання чинності: 
16.11.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр 
від 16.11.2017 № 216 

Збільшено розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі 
(смерті) або інвалідності внаслідок поранення, контузії або 
каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції. 
Це передбачено прийнятою постановою щодо удосконалення 
механізму призначення та виплати одноразової грошової допомоги 
в разі загибелі (смерті) або інвалідності осіб, які брали участь в 
АТО, що прийнята на виконання Закону України «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Також 
документом визначено механізм виплати суми одноразової 
грошової допомоги, яка належала її одержувачу і залишилася не 
одержаною у зв’язку з його смертю. 

16 Постанова «Про внесення змін до Порядку 
фінансування виборчих комісій під час 
підготовки і проведення місцевих виборів» 

від 08.11.2017 № 839 
 
Набрання чинності: 
15.11.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр  
від 15.11.2017 № 215 

Уряд вніс зміни до Порядку фінансування виборчих комісій під 
час підготовки і проведення місцевих виборів. Оскільки зараз в 
Україні відбувається процес добровільного об'єднання 
територіальних громад, виникла необхідність фінансового 
забезпечення підготовки та проведення виборів у новоутворених 
громадах у відповідності до норм діючого законодавства. Саме 
тому змінами врегульовано механізм перерахування коштів 
територіальним виборчим комісіям для підготовки і проведення 
додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад. Рішення 
також прийняте на виконання Закону України «Про місцеві 
вибори». 

17 Постанова «Про внесення змін до Положення про 
порядок видачі посвідчень водія та допуску 
громадян до керування транспортними засобами» 

від 10.11.2017 № 885 
 
Набрання чинності: 

Уряд вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень 
водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. 

Цими змінами, зокрема, передбачається, що водіям-початківцям 
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25.11.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр  
від 25.11.2017 № 223 

видаватиметься посвідчення водія з обмеженим правом керування 
транспортними засобами строком на 2 роки. 

Прийняття акта обумовлено необхідністю докорінних змін у 
ставленні учасниками дорожнього руху до виконання Правил 
дорожнього руху, і, як наслідок, зменшення кількості ДТП. 
 

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

від 15.11.2017 № 855 
 
Набрання чинності: 
22.11.2017 
 
Оприлюднено: 
Урядовий кур’єр 
від 22.11.2017 № 220 

Майже у півтора рази підвищено розмір одноразової грошової 
допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати 
працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, 
військовозобов’язаних і резервістів. 

Це передбачено прийнятою постановою, якою порядок 
призначення і виплата зазначеної одноразової допомоги приведено 
у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо підвищення рівня соціального захисту 
військовослужбовців та членів їх сімей». 

Акти Верховної Ради України 

19 Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо окремих питань 

проходження державної служби» 

від 09.11.2017  
№ 2190-VIII 
 
Набрання чинності: 
15.11.2017 
 
Оприлюднено: 
Голос України  
від 14.11.2017 № 211 
 

Внесено зміни до таких законів України: Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України», Закону України «Про державну службу». 

20 
 

 

Закон України «Про житлово-комунальні 

послуги» 

 

від 09.11.2017 №            
2189 VIII 
 
Набрання чинності: 
10.12.2017  

Закон регулює відносини, що виникають у процесі надання та 
споживання житлово-комунальних послуг. 
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 Введення в дію: 

10.06.2018 
 
Оприлюднено: 
Голос України  
від 09.12.2017 № 231 

21 Закон України «Про внесення змін до Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» щодо посилення 
соціального захисту учасників 
антитерористичної операції, учасників 
Революції Гідності та членів сімей загиблих 
таких осіб» 

від 14.11.2017  
№ 2203 VIII 
 
Набрання чинності: 
24.02.18 
 
Оприлюднено: 
Голос України  
від 24.11.2017 № 219 

До Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» були внесені зміни щодо посилення 
соціального захисту учасників антитерористичної операції, 
учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб. 

22 Закон України «Про внесення змін до статті 
73 Кодексу законів про працю України щодо 
святкових і неробочих днів» 

від 16.11.2017                     
№ 2211 VIII 
 
Набрання чинності: 
02.12.2017 
 
Оприлюднено: 
Голос України  
від 01.12.2017 № 225 

Законом внесено до статті 73 Кодексу законів про працю 
України зміни, якими 25 грудня (Різдво Христове за 
Григоріанським календарем) визнано офіційним святковим днем в 
Україні. 

Також Законом скасовано святковий день 2 травня та внесено 
зміну до статті 73, згідно з якою святковим вважається 1 травня - 
День праці. 

 

23 Закон України «Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодавчих 
актів» 

від 03.10.2017                     
№ 2147 VIII 
 
Набрання чинності: 
15.12.2017 
 
Оприлюднено: 
Голос України  
від 28.11.2017                    
№ 221-222 

Внесено зміни до Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України та інших законодавчих 
актів. 

Кодекси викладено в новій редакції. 
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