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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

ПРОЕКТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК
Сьогодні у Верховній Раді уряд представлятиме проект Державного бюджету на наступний рік. Як того і вимагає Бюджетний кодекс, документ було передано на розгляд депутатів
вчасно — 15 вересня. А ось як розгортатимуться події у сесійній залі щодо ухвалення запропонованих Кабінетом Міністрів
показників основного фінансового документа країни, покаже
час і бажання народних обранців підтримати зростання економіки. За словами Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана,
він буде вдячний за поради і оцінки. «За пріоритети бюджету
я готовий боротися і доводити свою позицію, а технічні питання — будь ласка, подискутуймо. Ми тестуємо і коригуємо свої
рішення в такому діалозі», — заявив він. І що раніше це буде
зроблено, то краще для держави.
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ПРОЕКТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК

Інфографіка з Урядового порталу

документи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 вересня 2017 р. № 701
Київ

Про внесення зміни до норм харчування
військовослужбовців Збройних Сил
та інших військових формувань

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших
військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29 березня 2002 р. № 426 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 739; 2006 р.,
№ 11, ст. 716; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р, № 47, ст. 1238), доповнивши абзац третій підпункту «б» пункту 1 приміток до норми № 2 – льотна* після слів «Національної
гвардії» словами «, Державної прикордонної служби».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 вересня 2017 р. № 708
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України від 11
лютого 2009 р. № 140 і від 29 лютого 2012 р. № 193

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 140 (Офіційний вісник
України, 2009 р., № 14, ст. 436; 2010 р., № 48, ст. 1583; 2011 р., № 41, ст. 1682), і Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 193 (Офіційний вісник
України, 2012 р., № 20, ст. 753; 2013 р., № 10, ст. 383), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2017 р. № 708
ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2009 р. № 140 і від 29 лютого 2012 р. № 193
1. У Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 140:
1) абзац другий пункту 1 замінити абзацами такого змісту:
«Забезпечення громадян доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою:
30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання
пільгового іпотечного житлового кредиту;
50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширюється дія пунктів 19
і 20 частини першої статті 6, пунктів 10—14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширюється дія Закону
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку
оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296).»;
2) абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:
«члени сім’ї громадянина — чоловік (дружина), батьки, діти, у тому числі усиновлені, баба, дід, що зареєстровані за місцем реєстрації громадянина та відповідають
вимогам, визначеним цим Порядком.»;
3) пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Державна підтримка надається шляхом:
сплати за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету 30 відсотків або 50
відсотків вартості нормативної площі доступного житла для відповідних категорій громадян, визначених абзацами третім — п’ятим пункту 1 цього Порядку. При цьому громадянин вносить на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти в обсязі 70 або 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла відповідно;
надання уповноваженими банками або виконавцем (у разі, коли це передбачено
законом) пільгового іпотечного житлового кредиту на строк до 30 років. При цьому
відсоткова ставка фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла, що надаються виконавцем, встановлюється у розмірі 7 відсотків річних.
Відсоткова ставка фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла, що надаються уповноваженими банками, встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку України плюс 2 відсотки.»;

4) пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:
«7. Для розгляду пропозицій щодо формування переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, зазначені в абзацах другому та третьому пункту 4 цього Порядку,
утворюється міжвідомча комісія, склад якої затверджується Мінрегіоном та до складу якої включається представник МТОТ.
До участі у відборі житлових об’єктів допускаються забудовники (замовники,
управителі, продавці) (далі — забудовники), які подали в установленому порядку гарантійний лист і погоджений керівником територіального органу Держархбудінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі графік виконання будівельно-монтажних робіт, форма яких затверджується Мінрегіоном.
Під час відбору об’єктів пріоритет надається об’єктам з вищим ступенем будівельної готовності та вищим класом енергетичної ефективності.
Рішення міжвідомчої комісії оформляється протоколом.
8. Право на державну підтримку мають:
1) громадяни, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення
житлових умов, та члени їх сімей, які перебувають на такому обліку;
2) громадяни, у яких відсутня на праві власності житлова площа, та члени їх сімей,
у яких відсутня на праві власності житлова площа;
3) громадяни, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв.
метра, та члени їх сімей, які мають у власності житлову площу, що не перевищує
13,65 кв. метра на одну особу;
4) громадяни, відомості про яких відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, якщо такі громадяни не мають у
власності іншої житлової нерухомості ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України», та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655).
Середньомісячний грошовий дохід зазначених категорій громадян (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати,
дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, відсотки, роялті, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав) разом із доходом членів їх сімей із розрахунку на одну особу не повинен перевищувати п’ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату.
Для отримання державної підтримки громадяни подають виконавцю або уповноваженому банку:
заяву про надання державної підтримки;
інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;
копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії відповідних довідок членів сім’ї громадянина;
довідку про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку,
крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей);
акт технічного стану житла (для внутрішньо переміщених осіб, житло яких (що
розташоване на території України, на якій органи державної влади здійснюють
свої повноваження в повному обсязі) зруйноване та не придатне для проживання у
зв’язку з проведенням антитерористичної операції);
довідку про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї, що видана виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, сільським головою (якщо
відповідно до закону виконавчий орган сільської ради утворено), за формою, встановленою в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник
України, 2016 р., № 28, ст. 1108);
копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;
документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідки з місця роботи повнолітніх членів сім’ї громадянина, у разі потреби — договір поруки, а також
інші документи, що підтверджують доходи членів сім’ї громадянина та поручителя);
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).
У разі подання документів, що містять неправдиві відомості, громадянин несе відповідальність у порядку, передбаченому законом.»;
5) у підпункті 2 пункту 9 слова «Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства» замінити словом «Мінрегіоном».
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 193:
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Вартість 1 кв. метра загальної площі житла, що використовується під час розрахунку обсягу державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла,
не повинна перевищувати граничну вартість. Гранична вартість 1 кв. метра загальної
площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може перевищувати опосередковану вартість, яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку
визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р.
№ 174, збільшену в 1,75 раза, для міст — обласних центрів, а також міст обласного
значення з населенням понад 300 тис. осіб — 1,5 раза, для міст обласного значення
з населенням від 100 тис. до 300 тис. — 1,25 раза, для інших населених пунктів —
опосередковану вартість у відповідній області.»;
2) додаток до Порядку виключити.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 вересня 2017 р. № 710
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті Міністерству
юстиції для розвитку електронного урядування
у сфері юстиції

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству юстиції для розвитку електронного урядування у сфері юстиції, що
додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2017 р. № 710
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству юстиції
для розвитку електронного урядування у сфері юстиції
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мін’юсту за програмою «Розвиток електронного урядування у сфері
юстиції» (далі — бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мін’юст.
Відповідальним виконавцем бюджетної програми за напрямами, визначеними
підпунктами 1 та 3 пункту 3 цього Порядку, є Мін’юст.
Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем
бюджетної програми за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, є Укрдержархів.
Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 3
цього Порядку, є державне підприємство «Національні інформаційні системи», що
належить до сфери управління Мін’юсту.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) запровадження системи електронного документообігу;
2) впровадження проекту «Електронні архівні системи»;
3) впровадження мобільної ідентифікації та мобільного електронного цифрового підпису (Mobile ID).
4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в
установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
Остаточні розрахунки за поставлені товари, виконані роботи і надані послуги здійснюються згідно з умовами договорів про їх закупівлю на підставі актів прийманняпередачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.
5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт
і послуг, не пов’язаних з напрямами, визначеними пунктом 3 цього Порядку, та на
оплату посередницьких послуг.
6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій,
пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.
7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
8. Мін’юст подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінфіну узагальнену
інформацію про використання бюджетних коштів.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20 вересня 2017 р. № 643-р
Київ

Деякі питання державного нагляду (контролю)
у сфері техногенної та пожежної безпеки

Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ щодо проведення Державною службою з надзвичайних ситуацій у жовтні — грудні 2017 р. позапланових
перевірок стану техногенної і пожежної безпеки у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, закладах охорони здоров’я із стаціонарним лікуванням, будинках для людей похилого віку та інвалідів, закладах відпочинку та оздоровлення державної та комунальної форми власності, а також приватної форми власності — у разі письмового звернення суб’єктів господарювання.
Обласним та Київській міській державним адміністраціям:
за участю органів місцевого самоврядування сприяти проведенню перевірок;
разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій забезпечити проведення
роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог техногенної та пожежної безпеки.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

