
ПЕРЕЛІК 

актів законодавства, прийнятих (що набрали чинності) 

у січні 2018 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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Розпорядження «Про перенесення робочих 

днів у 2018 році» 
від 11.01.2018 № 1-р 

 

Набрання чинності: 

11.01.2018 

 

Оприлюднено: 

Урядовий кур’єр  

від 11.01.2018 № 10 

З метою забезпечення раціонального використання робочого 

часу і створення сприятливих умов для святкування 8 березня — 

Міжнародного жіночого дня, 1 травня — Дня праці, 28 червня — 

Дня Конституції України, 25 грудня — Різдва Христового та у 2019 

році 1 січня — Нового року рекомендовано керівникам 

підприємств, установ та організацій (за винятком органів 

Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства 

поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби 

та банківських установ) для працівників, яким установлено 

п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу 

та неділю, перенести у 2018 році в порядку та на умовах, 

визначених законодавством, робочі дні з: 

п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня; 

понеділка 30 квітня на суботу 5 травня; 

п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня; 

понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня; 

понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня. 

 

2 Постанова «Про внесення змін до пункту 3 

Порядку надання щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам 

для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг» 

 

від 17.01.2018 № 15 

 

Набрання чинності: 

20.01.2018 

 

Оприлюднено: 

Урядовий кур’єр  

Уряд збільшив допомогу внутрішньо переміщеним особам. 

Постановою, Кабінет Міністрів України, вніс зміни до пункту 3 

Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг. 

Даним документом передбачено підвищення розміру грошової 

допомоги до 1 тис. гривень для дітей та осіб, які отримують пенсії, 
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від 20.01.2018 № 14 

 
 

та підвищення граничного розміру загальної суми такої допомоги, 

що виплачується на сім’ю, — до 3 тис. гривень, для сім’ї, до складу 

якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, — до 3 

400 гривень та до 5 тис. гривень — багатодітним сім’ям. 

 

3 Постанова «Про внесення змін до порядків, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 2004 р. № 422» 

від 17.01.2018 № 20 

 

Набрання чинності: 

23.01.2018 

 

Оприлюднено: 

Урядовий кур’єр 

від 23.01.2018 № 15 

 

17 січня Кабінетом Міністрів України було прийняте рішення 

про внесення змін до Порядку формування фондів житла для 

тимчасового проживання та Порядку надання і користування 

житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового 

проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 31 березня 2004 року № 422. 

Завдяки змінам, ВПО зможуть отримати тимчасове житло з 

фондів для тимчасового проживання у приймаючих громадах. 

Також, спрощено процедуру збору необхідних документів для 

взяття на облік та отримання житла. 

Відтепер особи, які зацікавлені в отриманні тимчасового житла, 

в тому числі ВПО, замість довідки про склад сім’ї також можуть 

надати документи, що засвідчують родинні зв’язки (свідоцтво про 

шлюб, народження дитини, посвідчення опікуна). 

 

4 Постанова «Про впорядкування структури 

заробітної плати працівників державних 

органів, судів, органів та установ системи 

правосуддя у 2018 році» 

від 25.01.2018 № 24 

 

Набрання чинності: 

27.01.2018 

 

Оприлюднено: 

Урядовий кур’єр  

від 27.01.2018 № 19 

 

З метою упорядкування згідно з чинним законодавством умов та 

розмірів оплати праці працівників державних органів (державних 

службовців, працівників патронатної служби, працівників 

державних органів, які виконують функції  обслуговування, судів, 

органів та установ системи правосуддя). 

Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України щодо 

оплати праці працівників державних органів, судів, органів та 

установ системи правосуддя за групами оплати праці у 2018 році. 

5 Постанова «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 14 вересня 

2016 року № 622» 

від 25.01.2018 № 27 

 

Набрання чинності: 

06.02.2018 

 

Урядом приведено порядок виплати пенсій державним 

службовцям у відповідності до Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». 

Зокрема, даною постановою передбачено, що з 01.10.2017 

пенсії, призначені відповідно до статті 37 Закону України «Про 

державну службу», виплачуватимуться в розмірі, обчисленому 
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Оприлюднено: 

Урядовий кур’єр 

від 06.02.2018 № 25 

 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», у період роботи на посадах державної 

служби. 

Також до 31.12.2017 застосовуватиметься обмеження пенсії 

максимальним розміром 10 740 гривень. 

 

6 Постанова «Про внесення змін до порядків, 

затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2001 року № 1751 і від 

22 лютого 2006 року № 189» 

від 25.01.2018 № 41 

 

Набрання чинності: 

06.02.2018 

 

Оприлюднено: 

Урядовий кур’єр 

від 06.02.2018 № 25 

 

Удосконалено порядок надання державної соціальної допомоги 

деяким категоріям осіб. 

Зміни внесено до Порядку призначення і виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми щодо визначення права на призначення 

допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) у разі смерті 

одного з батьків. 

Також, Уряд цією постановою удосконалив Порядок 

призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, 

батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості 

утримувати дитину або місце проживання їх невідоме у частині 

переліку документів, необхідних для призначення допомоги. 

 

Акти Президента України 

7 Указ «Про внесення змін до Указу Президента 

України від 4 серпня 2006 року № 675» 

від 09.01.2018 № 2/2018 

 

Набрання чинності: 

11.01.2018 

 

Оприлюднено: 

Урядовий кур’єр  

від 11.01.2018 № 6 

 

Указом Президента України внесено зміни до Порядку підготовки 

пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення 

на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних 

адміністрацій, затвердженого Указом Президента України від               

4 серпня 2006 року № 675 (зі змінами) 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/b9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675/2006
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675/2006

