
Станом на 05.02.2018 

Інформаційний бюлетень «Нове в законодавстві» за січень 2018 року 

№ Назва дата прийняття Стислий зміст Публікація 

Закон України 

1. 

Про підвищення 

доступності та якості 

медичного обслуговування 

у сільській місцевості 

 

 

Закон України визначає правові, економічні та організаційні засади і 

напрями регулювання розвитку охорони здоров’я у сільській 

місцевості для забезпечення гарантій рівного доступу громадян до 

якісного та ефективного медичного обслуговування. 

Чинний  

Голос України  

від 30.12.2017 № 248 

 

Урядовий кур'єр  

від 10.01.2018 № 5 

 

Офіційний вісник 

України  

від 12.01.2018 № 4 

2. 

Про внесення змін до 

Закону України                     

"Про забезпечення 

комерційного обліку 

природного газу" щодо 

порядку встановлення 

лічильників споживачам 

природного газу" 

Законом України вносяться зміни до Закону України "Про 

забезпечення комерційного обліку природного газу" в частині 

порядку встановлення лічильників споживачам природного газу. 

Чинний 

Урядовий кур'єр  

від 18.01.2018 № 12 

 

Голос України  

від 19.01.2018 № 12 

 

Офіційний вісник 

України  

від 30.01.2018 № 9 

Постанови Кабінету Міністрів України 

1. 

Про утворення державної 

установи «Фонд 

енергоефективності» 

 

від 20.12.2017 № 1099  

Постановою утворюється державна установа «Фонд 

енергоефективності», яка здійснюватиме підтримку ініціатив щодо 

енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і 

підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної 

ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому 

Чинна 

Урядовий кур'єр  

від 01.02.2018 № 22 



 

 

2 

секторі, з урахуванням національного плану щодо енергетичної 

ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою 

виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire 

Європейського Союзу та Договору про заснування енергетичного 

Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних 

зобов’язань у сфері енергоефективності. 

2. 

Про затвердження 

Порядку використання 

коштів, передбачених у 

державному бюджеті 

функціонування Фонду 

енергоефективності 

 

від 20.12.2017 

Постановою затверджується Порядок використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті функціонування Фонду 

енергоефективності, який визначає механізм використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті за програмою «Функціонування 

Фонду енергоефективності». 

Чинна 

3. 

Про надання у 2017 році 

державної гарантії за 

зобов’язаннями Державної 

іпотечної установи  

 

від 20.12.2017 № 1065 

Постановою затверджено Умови надання у 2017 році державної 

гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за 

кредитом у сумі 500 000 тис. доларів США, що залучається 

Державною іпотечною установою для фінансування державного 

інвестиційного проекту «Забезпечення житлом на умовах іпотечного 

кредитування або фінансового лізингу». 

Чинна 

 

Урядовий кур'єр  

від 30.12.2017 № 247 

 

Офіційний вісник 

України  

від 12.01.2018 № 4 

4. 

Про внесення змін до 

Державної стратегії 

регіонального розвитку на 

період до 2020 року 

 

від 20.12.2017 № 1089 

Постановою затверджено зміни до Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року. Зокрема, запроваджено щорічні 

індикатори оцінки стратегічних цілей державної регіональної політики 

до 2020 року та приведено систему моніторингу і оцінки зазначеної 

стратегії у відповідність з вимогами Закону України “Про засади 

державної регіональної політики”. Індикатори, на досягнення 

прогнозованих значень яких спрямована стратегія, узгоджені з 

основним прогнозними макропоказниками економічного і соціального 

розвитку країни на 2017—2020 роки та цільовими показниками, що 

складають основу Національної доповіді “Цілі сталого розвитку: 

Чинна 

 

Урядовий кур'єр, 

12.01.2018 № 7 
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Україна”. Прийняття таких змін спрямоване на вдосконалення 

системи моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначеної 

стратегії з метою забезпечення своєчасного виявлення проблем 

розвитку регіонів та причин їх виникнення, підвищення ефективності 

управлінських рішень центральних органів виконавчої влади, 

обласних і Київської міської держадміністрацій у сфері регіонального 

розвитку. 

5. 

Про внесення змін до 

пункту 17 переліку 

будівельних робіт, які не 

потребують документів, що 

дають право на їх 

виконання, та після 

закінчення яких об’єкт не 

підлягає прийняттю в 

експлуатацію 

 

від 27.12.2017 № 1063 

Постановою внесено зміни до Переліку будівельних робіт, які не 

потребують документів, що дають право на їх виконання, та після 

закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. 

Зокрема, документом спрощено процедуру отримання дозвільних 

документів для виконання робіт з інженерно-технічного облаштування 

кордону. Рішення прийняте з метою зміцнення обороноздатності 

держави. Слід зазначити, що на сьогодні роботи по будівництву 

фортифікаційних споруд або інженерно-технічного облаштування без 

будь-яких дозвільних документів можуть відбуватись тільки в “сірій 

зоні” АТО. Прийняття зазначених змін дасть змогу виконувати такі 

роботи і на не демаркованій лінії кордону з державою-агресором 

(Росією) та невизнаною республікою Придністров’я (де також 

знаходяться війська держави-агресора). 

Чинна 

 

Урядовий кур'єр  

від 30.12.2017 № 247 

 

Офіційний вісник 

України  

від 12.01.2018 № 4 

6. 

Про внесення змін та 

визнання такими, що 

втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету 

Міністрів України 

 

від 11.01.2018 № 3 

Постановою визнано таким, що втратив чинність Технічний 

регламент з екологічного маркування. Прийняття рішення зумовлене 

тим, що зазначений документ встановлював вимоги щодо присвоєння 

і застосування необов'язкового (добровільного) екологічного 

маркування в Україні, посилаючись на положення міжнародного 

стандарту ISO 14024:1999, що суперечило принципам технічного 

регулювання. Адже згідно з Законом України «Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності», технічне регулювання - правове 

регулювання відносин у сфері визначення та виконання обов’язкових 

вимог до характеристик продукції або пов’язаних з ними процесів та 

методів виробництва, а також перевірки їх додержання шляхом оцінки 

відповідності та/або державного ринкового нагляду і контролю 

Чинна 

 

Урядовий кур'єр від 

17.01.2018 № 11 

 

Офіційний вісник 

України  

від 26.01.2018 № 8 
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нехарчової продукції чи інших видів державного нагляду (контролю). 

7. 

Про затвердження 

Методики оцінювання 

фіскальних ризиків, 

пов’язаних з діяльністю 

суб’єктів господарювання 

державного сектору 

економіки 

 

від 11.01.2018 № 7  

Постановою затверджено методику оцінювання фіскальних 

ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки. Постановою передбачається, зокрема, 

визначити: - перелік фіскальних ризиків, пов’язаних з діяльністю 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також 

джерела інформації для аналізу таких ризиків; - методологічні засади 

проведення оцінки фіскальних ризиків. Це дасть змогу не лише 

здійснити оцінку зазначених ризиків, а й підготувати заходи із 

мінімізації їх впливу на показники Державного бюджету України. 

Слід зазначити, що прийняття рішення зумовлене тим, що 

суб’єкти господарювання державного сектору економіки є 

потенційним джерелом значних фіскальних ризиків через можливі 

прямі втрати державного бюджету внаслідок зменшення сплати 

платежів на користь держави, збільшення надання їм державної 

підтримки, наявність великих обсягів гарантованих державою 

кредитів та інших зобов’язань, виконання яких може бути покладене 

на державний бюджет. 

Чинна 

 

Урядовий кур'єр  

від 17.01.2018 № 10 

 

Офіційний вісник 

України  

від 26.01.2018 № 8 

8. 

Про затвердження 

Порядку формування 

тематики наукових 

досліджень і науково-

технічних 

(експериментальних) 

розробок, що фінансуються 

за рахунок коштів 

державного бюджету, та 

визнання такими, що 

втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету 

Міністрів України 

 

Постановою визначено загальні засади формування тематики 

наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок, що плануються до виконання за рахунок коштів державного 

бюджету. Рішення прийняте на виконання Закону України “Про 

наукову і науково-технічну діяльність”. Крім того, цим рішенням 

визнаються такими, що втратили чинність, деякі постанови Кабінету 

Міністрів України. 

Чинна 

 

Урядовий кур'єр  

від 17.01.2018 № 11 

Офіційний вісник 

України  

від 26.01.2018 № 8 
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від 11.01.2018 № 13 

9. 

Про внесення змін до 

порядків, затверджених 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 

березня 2004 р. № 422 

 

від 17.01.2018 № 20 

Постановою внесено зміни до порядків, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 422. Прийняття 

постанови сприятиме забезпеченню прав внутрішньо переміщених 

осіб на отримання житла для тимчасового проживання. 

Чинна 

Урядовий кур'єр від 

23.01.2018 № 15 

 

Офіційний вісник 

України від 

02.02.2018 № 10 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

 

1. 

Про внесення змін до 

перспективного плану 

формування територій 

громад Івано-Франківської 

області 

 

від 17.01.2018 № 18 

Розпорядженням внесено зміни до перспективного плану 

формування територій громад Івано-Франківської області. 

Зазначеними змінами з переліку спроможних територіальних громад 

виключаються Солотвинська та Тисменичанська громади, водночас 

перспективний план доповнюється Дзвиняцькою, Рожнівською та 

Переріслянською об’єднаними громадами. Прийняття акта створить 

передумови для переходу місцевих бюджетів вказаних територіальних 

громад на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом 

України відповідно до положень Бюджетного кодексу України. 

Чинне 

 

Урядовий кур'єр  

від 23.01.2018 № 15 

 

Офіційний вісник 

України від 

02.02.2018 № 10 

2. 

Про перелік бюджетних 

програм, порядки 

використання коштів 

державного бюджету за 

якими визначаються у 

2018 році Кабінетом 

Міністрів України 

 

від 17.01.2018 № 32 

Розпорядженням визначено перелік бюджетних програм, за якими 

у 2018 році необхідно затвердити нові порядки використання коштів 

державного бюджету, та перелік бюджетних програм, за якими 

повторно розроблені порядки використання коштів державного 

бюджету, але до яких необхідно внести зміни. 

Реалізація проекту акта дозволить уточнити відповідального 

виконавця бюджетної програми, підстави залучення одержувачів 

бюджетних коштів до виконання бюджетної програми, інші 

положення щодо особливостей бюджетної програми на відповідність 

документам державного стратегічного планування. Зазначені підходи 

дадуть можливість належного виконання Закону України “Про 

Державний бюджет України на 2018 рік” та забезпечення прозорості і 

Чинне 

 

Урядовий кур'єр  

від 25.01.2018 № 17 
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ефективності використання бюджетних коштів. 

3. 

Про внесення змін до 

перспективного плану 

формування територій 

громад Житомирської 

області 

 

від 31.01.2018 № 45 

Розпорядженням внесено зміни до перспективного плану 

формування територій громад Житомирської області. Зазначеними 

змінами уточнюється склад Корнинської, Лугинської, Пулинської, 

Словечанської, Андрушівської, Станишівської, Лісивщинської, 

Іршанської, Житомирської та Романівської громад, а також 

перспективний план формування територій громад Житомирської 

області доповнено Радомишльською, Брониківською, Піщівською, 

Мартинівською, Соколівською, Курненською та Оліївською 

територіальними громадами. Після їх врахування у перспективному 

плані такі громади мають підстави для переходу на прямі 

міжбюджетні відносини з Державним бюджетом України відповідно 

до положень Бюджетного кодексу України. 

Чинне 

 

Урядовий кур'єр 

 від 03.02.2018 №24 

Накази Мінрегіону 

1. 

Наказ Мінрегіону від 

01.12.2017 № 316 "Про 

затвердження правил 

приймання стічних вод до 

систем централізованого 

водовідведення та Порядку 

визначення розміру плати 

що справляється за 

понаднормативні скиди 

стічних вод до систем 

централізованого 

водовідведення", 

зареєстровано в Мін’юсті 

15.01.2018 за № 56/31508 

№ 57/31509 

Наказом затверджено Правила приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення та Порядок визначення розміру 

плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до 

систем централізованого водовідведення. 

Правила та Порядок поширюються на суб'єктів господарювання, 

які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення 

та/або очищення стічних вод), на юридичних осіб незалежно від форм 

власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, 

фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті 

на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з 

Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем 

централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні 

очисні споруди. 

 

Чинний  

 

Офіційний вісник 

України 

02.02. 2018 № 10 

Підготовлено Юридичним департаментом 


