
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Реєстр відпрацьованих документів 2016 р. 

 
№ Назва документу Замовник Дата 

надходження 
Відповідь,  

№ та дата вих. листа 
СІЧЕНЬ  

1.  проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо порядку 
оплати відпустки окремим категоріям ветеранів 
війни" 

Міністерство соціальної політики 
України 

11.01.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 41 від 05.02.2016 

2.  проект Закону України "Про освіту" (реєстр № 3491 
від 28.12.2015) 

Комітет ВР України з питань 
науки і освіти 

14.01.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 10 від 21.01.2016 

3.  проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів" 

Міністерство соціальної політики 
України 

15.01.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 39 від 05.02.2016 

4.  проект постанови Кабінету Міністрів України "Про 
внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів 
автомобілями" 

Міністерство соціальної політики 
України 

18.01.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 40 від 05.02.2016 

5.  проект постанови Кабінету Міністрів України "Про 
внесення змін до постанови Кабінету міністрів 
України від 04 березня 2004р. № 269 і визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України" 

Міністерство соціальної політики 
України 

19.01.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 42 від 05.02.2016 

ЛЮТИЙ  
6.  тестування та попередня адаптація програмного 

забезпечення тестової версії електронного 
каталогу крісел колісних 

Українського науково-дослідного 
інституту протезування, 
протезобудування та відновлення 
працездатності 

11.02.2016  

7.  проект спільного наказу Мінсоцполітики, 
Міністерства фінансів та МОЗ "Про затвердження 
змін до порядку надання державної соціальної 
допомоги інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам" 

Міністерство соціальної політики 
України 

15.02.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 67-1 від 22.02.2016 

8.  проект постанови КМУ "Про внесення змін у 
додаток 2 до Державної цільової програми 
"Національний план дій з реалізації Конвенції про 
права інвалідів" на період до 2020 року" 

Міністерство освіти і науки 
України 

15.02.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 58 від 18.02.2016 



9.  проект закону України "Про внесення змін до 
Закону України "Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні" 

Комітет Верховної Ради України у 
справах ветеранів, учасників 
бойових дій, учасників 
антитерористичної операції  та 
людей з інвалідністю 

15.02.2016  

10.  проект наказу "Про внесення змін до Порядку 
встановлення плати для батьків за перебування 
дітей у державних і комунальних дошкільних та 
інтернатних навчальних закладах" 

Міністерство освіти і науки 
України 

24.02.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 84  від 10.03.2016 

БЕРЕЗЕНЬ  
11.  проект Закону України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо забезпечення 
рівного доступу людей з інвалідністю до 
правосуддя" 

Комітет Верховної Ради України у 
справах ветеранів, учасників 
бойових дій, учасників 
антитерористичної операції  та 
людей з інвалідністю 

02.03.2016  

12.  проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення без бар’єрного середовища для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення» 

Міністерство соціальної політики 
України 

09.03.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 113 від 24.03.2016 

13.  проект Закону України "Про ратифікацію Конвенції 
про права інвалідів та Факультативного протоколу 
до неї" 

Міністерство соціальної політики 
України 

11.03.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 98  від 14.03.2016 

14.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
порядку надання щомісячної адресної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам для покриття 
витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг" 

Міністерство соціальної політики 
України 

21.03.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 110  від 21.03.2016 

15.  проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження 
положення про експертну групу з розгляду 
документів щодо протезування (ортезування) 
учасників антитерористичної операції, які втратили 
функціональні можливості кінцівок" 

Міністерство соціальної політики 
України 

25.03.2016  

16.  проект наказу мінсоцполітики "Про внесення змін 
до деяких наказів Міністерства соціальної політики 
України від 04 липня 2012 року № 400 і від 20 січня 
2015 року № 37" 

Міністерство соціальної політики 
України 

25.03.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 161  від 19.05.2016 

17.  Концепція соціальної педіатрії (комплексна ДЗ «Український  медичний центр  29.03.2016  



медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням 
життєдіяльності) 

реабілітації дітей з органічним 
ураженням нервової системи 
Міністерства охорони здоров’я 
України» 

18.  проект Закону України "Про внесення змін до 
статті 6 Закону України "Про свободу пересування 
та вільний вибір місця проживання в Україні" 

Міністерство соціальної політики 
України 

29.03.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 132  від 14.04.2016 

КВІТЕНЬ  
19.  проект Наказу МОЗ "Про затвердження 

Санітарного регламенту для дошкільних 
навчальних закладів" 

Міністерство охорони здоров'я 
України 

07.04.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 126  від 11.04.2016 

20.  проект розпорядження КМУ "Про схвалення 
Концепції Державної цільової програми з медичної, 
психологічної, соціальної реабілітації та адаптації 
учасників антитерористичної операції на період до 
2020 року" 

Міністерство соціальної політики 
України 

11.04.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 136 від 21.04.2016 

21.  проект наказу Мінсоцполітики, МОЗ, МВС, 
Мін'юсту "Про внесення змін до наказу "Про 
внесення змін Мінсоцполітики, МОЗ, МВС, 
Мін'юсту від 07 листопада 2011 року № 
429/831/769/3279/5" 

Міністерство соціальної політики 
України 

12.04.2016  

22.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
Порядків, затверджених постановами Кабінету 
Міністрів України від 8 вересня 2015 року № 685 і 
від 23 вересня 2015 року № 740" 

Міністерство соціальної політики 
України 

18.04.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 133  від 19.04.2016 

23.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 
2012р. № 321 і від 23 квітня 2014р. № 117" 

Міністерство соціальної політики 
України 

25.04.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 142 від 28.04.2016 

24.  повторно проект Закону України "Про внесення 
змін до статті 6 Закону України "Про свободу 
пересування та вільний вибір місця проживання в 
Україні" 

Міністерство соціальної політики 
України 

26.04.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 138  від 26.04.2016 



25.  проект постанови Кабінету міністрів України "Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України", розроблений відповідно до 
частини п'ятої статті 34 Закону України "Про 
загальну середню освіту" 

Міністерство освіти і науки 
України 

27.04.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 147  від 04.05.2016 

ТРАВЕНЬ  
26.  проект постанови КМУ "Про затвердження 

Порядку створення, ведення та доступу до 
відомостей Єдиної інформаційної бази даних про 
внутрішньо переміщених осіб" 

Міністерство соціальної політики 
України 

04.05.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 156  від 17.05.2016 

27.  проект постанови КМУ "Про затвердження 
Типового положення про психоневрологічний 
інтернат" 

Міністерство соціальної політики 
України 

04.05.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 184  від 26.05.2016 

28.  проект Закону України "Про ратифікацію Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами" 

Міністерство соціальної політики 
України 

10.05.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 167  від 20.05.2016 

29.  проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо порядку 
оплати відпустки окремим категоріям ветеранів 
війни" 

Міністерство соціальної політики 
України 

10.05.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 192-1   
від 01.06.2016 

30.  перша редакція проекту ДСТУ ISO 13404 
"Протезування та ортезування. Класифікація та 
опис зовнішніх ортезів та їх комплектувальних 
виробів" 

Український науково-дослідний 
інститут протезування, 
протезобудування та відновлення 
працездатності 

12.05.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 204  від 03.06.2016 

31.  перша редакція проекту ДСТУ ISO 8551 
"Протезування та ортезування. Функційні недоліки. 
Опис особи, якій призначають ортез, клінічні цілі 
лікування та функційні вимоги до ортезу" 

Український науково-дослідний 
інститут протезування, 
протезобудування та відновлення 
працездатності 

12.05.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 205  від 03.06.2016 

32.  проект Закону України "Про попередження 
інвалідності та систему реабілітації в Україні" 

Комітет Верховної Ради України у 
справах ветеранів, учасників 
бойових дій, учасників 
антитерористичної операції  та 
людей з інвалідністю 

13.05.2016  

33.  проект постанови Кабінету міністрів України "Про 
затвердження комплексного плану заходів щодо 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

Міністерство соціальної політики 
України 

13.05.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 179  від 25.05.2016 



позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 
числа" 

34.  перша редакція проекту ДСТУ ISO 29781 "Протези 
та ортези. Чинники, які мають бути враховані при 
визначенні фізичної активності осіб з 
ампутаційними дефектами нижніх кінцівок або 
вродженим дефектом сегменту(ів) нижніх кінцівок" 

Український науково-дослідний 
інститут протезування, 
протезобудування та відновлення 
працездатності 

13.05.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 206  від 03.06.2016 

35.  проект розпорядження КМУ "Про схвалення 
Концепції Державної соціальної програми 
"Національний план дій з питань старіння" до 2022 
року 

Міністерство соціальної політики 
України 

16.05.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 164  від 20.05.2016 

36.  Положення "Про затвердження положення з 
організації оповіщення про загрозу виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій та організації 
зв’язку у сфері цивільного захисту" одним з 
розділів якого є: порядок інформування 
(оповіщення) людей з інвалідністю 

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій 

18.05.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 213  від 08.06.2016 

37.  проект розпорядження КМУ "Про перерозподіл 
деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству соціальної політики на 
2016 рік" 

Міністерство соціальної політики 
України 

18.05.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 162  від 19.05.2016 

38.  проект розпорядження КМУ "Про затвердження 
плану заходів на 2016-2017 роки щодо реалізації 
Стратегії подолання бідності" 

Міністерство соціальної політики 
України 

19.05.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 186  від 27.05.2016 

39.  проект постанови КМУ "Про затвердження 
Примірного положення про центр соціальної 
підтримки дітей та сімей" 

Міністерство соціальної політики 
України 

19.05.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 239  від 29.06.2016 

40.  проект постанови КМУ "Деякі питання 
призначення та виплати державної допомоги 
постраждалим учасникам масових акцій 
громадського протесту і членам їхніх сімей" 

Міністерство соціальної політики 
України 

20.05.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 194-1   
від 01.06.2016 

41.  проект постанови КМУ "Про деякі питання 
соціального захисту дітей-інвалідв" 

Міністерство соціальної політики 
України 

23.05.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 174  від 23.05.2016 

42.  проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо створення умов для 
забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю" 

Міністерство соціальної політики 
України 

24.05.2016  



43.  проект Закону України "Про внесення змін до 
Закону України "Про правонаступництво України" 
щодо скасування дії актів СРСР на території 
України" 

Комітет Верховної Ради України у 
справах ветеранів, учасників 
бойових дій, учасників 
антитерористичної операції  та 
людей з інвалідністю 

25.05.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 202  від 03.06.2016 

44.  пропозиції до Закону України "Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" 

Міністерство соціальної політики 
України 

26.05.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 217  від 10.06.2016 

45.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 
2014 року №509" 

Міністерство соціальної політики 
України 

26.05.2016  

46.  проект Закону України "Про внесення змін до 
статті 87 бюджетного кодексу України" 

Міністерство соціальної політики 
України 

30.05.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 199  від 03.06.2016 

47.  проект постанови КМУ "Про внесення зміни до 
пункту 1 Порядку надання допомоги на поховання 
деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 
померлого або особі, яка зобов'язалася поховати 
померлого" 

Міністерство соціальної політики 
України 

31.05.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 212  від 08.06.2016 

ЧЕРВЕНЬ  
48.  проект Закону України "Про запобігання та 

протидію домашньому насильству" 
Міністерство соціальної політики 
України 

01.06.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 200 від 03.06.2016 

49.  проект Правил користування метрополітеном Міністерство інфраструктури 06.06.2016  
50.  перша редакція проекту ДСТУ ISO 29782 «Протези 

та ортези. Чинники, які мають бути враховані при 
визначенні характеристик протезів для осіб з 
ампутаційними дефектами нижніх кінцівок» 

Український науково-дослідний 
інститут протезування, 
протезобудування та відновлення 
працездатності 

06.06.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 211  від 08.06.2016 

51.  проект постанови КМУ "Про утворення Ради у 
справах осіб з інвалідністю при Кабінеті Міністрів 
України" 

Міністерство соціальної політики 
України 

09.06.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 216  від 09.06.2016 

52.  проект змін до наказу Мінсоцполітики від 
18.04.2012 №215 "Деякі питання придбання 
технічних та інших засобів реабілітації" 

Міністерство соціальної політики 
України 

09.06.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 220  від 13.06.2016 

53.  проект розпорядження КМУ "Про заходи щодо 
соціального захисту інвалідів та учасників 
антитерористичної операції" 

Міністерство соціальної політики 
України 

10.06.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 219  від 13.06.2016 

54.  проект наказу Міністерства соціальної політики 
"Про затвердження Державного стандарту 
соціальної послуги кризового та експертного 
втручання" 

Міністерство соціальної політики 
України 

13.06.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 223 від 15.06.2016 



55.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
Порядку компенсації роботодавцям витрат у 
розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування" 

Міністерство соціальної політики 
України 

15.06.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 229  від 21.06.2016 

56.  проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо підвищення 
соціальної захищеності інвалідів в Україні" 

Комітет Верховної Ради України у 
справах ветеранів, учасників 
бойових дій, учасників 
антитерористичної операції  та 
людей з інвалідністю 

17.06.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 241 від 30.06.2016 

57.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
Порядків, затверджених постановами КМУ від 
08.09.2015 № 685 та від 23.09.2015 № 740" щодо 
надання статусу інваліда війни особам, які 
отримали інвалідність внаслідок поранення.., 
одержаної під час участі в АТО 

Міністерство соціальної політики 
України 

22.06.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 232 від 23.06.2016 

58.  проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження 
форм документів, необхідних при оформленні на 
обслуговування у територіальному центрі 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)" 

Міністерство соціальної політики 
України 

22.06.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 223  від 24.06.2016 

59.  проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження 
Типового штатного нормативу чисельності 
працівників територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)" 

Міністерство соціальної політики 
України 

22.06.2016  

60.  проект Розпорядження Президента України "Про 
внесення змін до Розпорядження Президента 
України від 25.12.2015 № 819" про уповноваження 
П.Розенка на підписання Європейського кодексу 
соціального забезпечення 

Міністерство соціальної політики 
України 

24.06.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 235  від 29.06.2016 

61.  проект Закону України "Про гуманітарну 
допомогу", з метою вдосконалення механізму 
надання у власність  автотранспортних засобів, які 
були визнані гум. Допомогою 

Міністерство соціальної політики 
України 

29.06.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 245  від 01.07.2016 

62.  законопроект про внесення змін до ЗУ "Про 
телебачення і радіомовлення України" "Про 
рекламу" 

Міністерство соціальної політики 
України 

29.06.2016  

ЛИПЕНЬ  



63.  проекту розпорядження КМУ "Про затвердження 
плану заходів з виконання заключних зауважень, 
наданих комітетом ООН з прав інвалідів, до першої 
періодичної доповіді України про виконання 
Конвенції про права інвалідів на період до 2020 
року" 

Міністерство соціальної політики 
України 

05.07.2016  

64.  проект ДСТУ ІСО 13404 "Протезування та 
ортезування. Класифікація та опис зовнішніх 
ортезів та їх комплектувальних виробів" 

Український науково-дослідний 
інститут протезування, 
протезобудування та відновлення 
працездатності 

06.07.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 266  від 19.07.2016 

65.  проекту ДСТУ ІСО 8551 "Протезування та 
ортезування. Функційні недоліки. Опис особи, якій 
призначають ортез, клінічні цілі лікування та 
функційні вимоги до ортезу" 

Український науково-дослідний 
інститут протезування, 
протезобудування та відновлення 
працездатності 

06.07.2016 Погоджено без зауважень 
вих. лист № 265  від 19.07.2016 

66.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
положень, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.12.2009р. №1317" 

Міністерство соціальної політики 
України 

11.07.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 253 від 13.07.2016 

67.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
переліку платних соціальних послуг" 

Міністерство соціальної політики 
України 

11.07.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 254 від 13.07.2016 

68.  проект постанови КМУ "затвердження порядку 
надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів" 

Міністерство соціальної політики 
України 

12.07.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 255 від 13.07.2016 

69.  проект розпорядження КМУ "Про затвердження 
плану заходів з виконання у 2016 році 
Загальнодержавної програми "Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини" 

Міністерство соціальної політики 
України 

12.07.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 259 від 13.07.2016 

70.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів України" 

Міністерство соціальної політики 
України 

18.07.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 276 від 20.07.2016 

71.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
пункту 6 Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на фінансову 
підтримку громадських об'єднань інвалідів та 
ветеранів, заходи з відвідування військових 
поховань і військових пам'ятників та з увічнення 
перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 
років" 

Міністерство соціальної політики 
України 

19.07.2016 Погоджено без зауважень  
(водночас з проханням 
врахувати стилістичну 
редакцію абзацу) 
вих. лист № 313  від 16.08.2016 



72.  проект наказу Міністерства освіти і науки України 
та міністерства охорони здоров'я України "Деякі 
питання участі в зовнішньому незалежному 
оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають 
певні захворювання та/або патологічні стани, 
інвалідність" 

Український центр оцінювання 
якості освіти 

21.07.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 278 від 22.07.2016 

73.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
Порядку надання дозволу на право користування 
пільгами з оподаткування для підприємств та 
організацій громадських організацій інвалідів" 

Міністерство соціальної політики 
України 

25.07.2016  

74.  доопрацьований проект "Про затвердження 
Державного стандарту соціальної послуги 
кризового та екстреного втручання" 

Міністерство соціальної політики 
України 

18.07.2016  

75.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
Порядку надання дозволу на право користування 
пільгами з оподаткування для підприємств та 
організацій громадських організацій інвалідів" 

Міністерство соціальної політики 
України 

28.07.2016  

76.  проект Закону України "Про внесення змін до 
Закону України "Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні" 

Міністерство соціальної політики 
України 

28.07.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 314  від 16.08.2016 

77.  проект наказу "Про внесення змін до Переліку 
продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в 
Україні" 

Міністерство соціальної політики 
України 

29.07.2016  

78.  проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження 
Державного стандарту соціальної послуги 
посередництва (медіації)" 

Міністерство соціальної політики 
України 

29.07.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 302  від 11.08.2016 

СЕРПЕНЬ  
79.  проект Закону України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення безбар'єрного середовища для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення" 

Міністерство соціальної політики 
України 

01.08.2016  

80.  проект наказу МОЗ "Про затвердження Переліку 
медичних показань на право одержання інвалідами 
спеціального автомобільного транспорту" 

Міністерство охорони здоров'я 01.08.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 299 від 11.08.2016 

81.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до Міністерство соціальної політики 08.08.2016 Погоджено без зауважень  



Порядку проведення індексації грошових доходів 
населення" 

України вих. лист № 297  від 10.08.2016 

82.  проект наказу Мінсоцполітики "Про внесення змін 
до Персональної картки та заяви про надання  
(поновлення             (статусу безробітного, 
затверджених наказом Міністерства соціальної 
політики України від 17 серпня 2015 року №848" 

Міністерство соціальної політики 
України 

10.08.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 300  від 11.08.2016 

83.  проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо покращення 
пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" 

Міністерство соціальної політики 
України 

15.08.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 308 від 16.08.2016 

84.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 04 
березня 2004 року № 269 і визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України" 

Міністерство соціальної політики 
України 

15.08.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 343 від 06.09.2016 

85.  проекти ЗУ "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо впровадження додаткових 
пільг інвалідам у частині забезпечення їх 
автомобілями" та ЗУ "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо впровадження 
додаткових пільг інвалідам у частині забезпечення 
їх автомобілями" 

Міністерство соціальної політики 
України 

16.08.2016  

86.  проект постанови КМУ "Деякі питання здійснення 
патронату над дитиною" 

Міністерство соціальної політики 
України 

17.08.2016 надано пропозиції 
вих. лист № 331 від 26.08.2016 

87.  проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення 
протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих 
осіб" 

Міністерство соціальної політики 
України 

17.08.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 321 від 18.08.2016 

88.  проект розпорядження КМУ "Про схвалення 
Концепції Державної програми забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 
2021 року" 

Міністерство соціальної політики 
України 

18.08.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 329 від 26.08.2016 

89.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів України" 

Міністерство соціальної політики 
України 

19.08.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 332 від 26.08.2016 

90.  проект розпорядження КМУ "Про перерозподіл 
деяких видатків державного бюджету, 
передбачених Міністерству соціальної політики на 
2016 рік" 

Міністерство соціальної політики 
України 

25.08.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 330  від 26.08.2016 



ВЕРЕСЕНЬ  
91.  проект наказу  "Про затвердження Державного 

стандарту соціальної послуги соціальної інтеграції 
випускників інтернатних закладів/установ" 

Міністерство соціальної політики 
України 

02.09.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 360 від 19.09.2016 

92.  проект Закону України "Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та деяких 
інших осіб" 

Міністерство соціальної політики 
України 

09.09.2016  

93.  проект типового Положення про будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та інвалідів, 
геріатричний пансіонат для ветеранів війни і праці 

Міністерство соціальної політики 
України 

09.09.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 370 від 27.09.2016 

94.  проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження 
Державного стандарту соціальної послуги 
соціального супроводу при працевлаштуванні на 
робочому місці" 

Міністерство соціальної політики 
України 

12.09.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 367 від 23.09.2016 

95.  проект постанови КМУ "Про затвердження 
Порядку обчислення та сплати сум страхових 
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування, не сплачених у період з 1 січня 2004р. 
до 31 грудня 2006р. Щодо військовослужбовців 
(крім військовослужбовців строкової військової 
служби), осіб рядового і начальницького складу, які 
виявили бажання отримувати пенсію в порядку і на 
умовах, передбачених Законом України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування" 

Міністерство соціальної політики 
України 

19.09.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 364  від 21.09.2016 

96.  проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо створення умов для 
забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю" 
(доопрацьований) 

Міністерство соціальної політики 
України 

21.09.2016  

97.  проект постанови КМУ "Про забезпечення житлом 
сімей загиблих військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, 
а також інвалідів І – ІІ групи з числа 
військовослужбовців, які брали безпосередню 
участь у зазначеній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов" 

Міністерство соціальної політики 
України 

22.09.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 368 від 26.09.2016 

98.  проект постанови КМУ "Питання організації 
оздоровлення та відпочинку дітей з населених 

Міністерство соціальної політики 
України 

26.09.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 369  від 27.09.2016 



пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, у 2016 
році" 

ЖОВТЕНЬ  
99.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 
2007 року №1010" 

Міністерство соціальної політики 
України 

05.10.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 396  від 21.10.2016 

100.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
порядків, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 15 квітня 2013р. №347 і від 
20 березня 2013 р. № 198" 

Міністерство соціальної політики 
України 

10.10.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 384 від 12.10.2016 

101.  проект Закону України "Про внесення змін до 
статті 2 Закону України "Про ратифікацію 
Європейської соціальної хартії (переглянутої)" 

Міністерство соціальної політики 
України 

10.10.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 393  від 20.10.2016 

102.  проект Закону України "Про внесення змін до 
Закону України "Про Державний бюджет України 
на 2016 рік" 

Міністерство соціальної політики 
України 

10.10.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 385  від 12.10.2016 

103.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, 
ремонт, і технічне обслуговування автомобілів та 
на транспортне обслуговування" 

Міністерство соціальної політики 
України 

27.10.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 400  від 28.10.2016 

104.  проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення діяльності стосовно соціального 
захисту дітей" 

Міністерство соціальної політики 
України 

27.10.2016  

ЛИСТОПАД  
105.  проект Закону України "Про внесення змін до 

деяких змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з прийняттям Закону України "Про 
стандартизацію" 

Міністерство соціальної політики 
України 

03.11.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 418  від 07.11.2016 

106.  проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо 
удосконалення окремих питань проходження 
громадянами військової служби, поховання 
військовослужбовців (резервістів та 
військовозобов’язаних під час проходження ними 
зборів), поліцейських, які померли (загинули) під 
час проходження служби)" 

Міністерство оборони України 07.11.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 424 від 11.11.2016 

107.  проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Міністерство соціальної політики 11.11.2016  



форми звітності №1-КФО та інструкції щодо її 
заповнення" 

України 

108.  проект розпорядження КМУ "Про схвалення 
Конвенції Державної програми "Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини на 2017-2021 роки" 

Міністерство соціальної політики 
України 

16.11.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 447 від 25.11.2016 

109.  проект постанови КМУ "Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для забезпечення деяких 
категорій осіб з інвалідністю санаторно-курортним 
лікуванням (путівками) та внесення змін до 
порядків, затверджених постановами Кабінету 
Міністрів України від 22 лютого 2006р. № 187 і від 
31 березня 2015р. № 200"    

Міністерство соціальної політики 
України 

17.11.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 469  від 21.12.2016 

110.  проект Закону України «Про внесення змін до 
статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» 

Міністерство соціальної політики 
України 

21.11.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 441  від 21.11.2016 

111.  проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо створення умов для 
забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю» 

Міністерство соціальної політики 
України 

25.11.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 449  від 25.11.2016 

112.  проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення 
вимог законів України спрямованих на створення 
безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю 
до будівель та споруд" 

Міністерство соціальної політики 
України 

29.11.2016  

ГРУДЕНЬ  
113.  проект наказу Мінсоцполітики "Про внесення змін 

до наказу Міністерства соціальної політики 
України від 23 вересня 2014 року № 683" 

Міністерство соціальної політики 
України 

08.12.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 462  від 15.12.2016 

114.  проект наказу Мінсоцполітики "Про єдиний облік 
багатодітних сімей в Україні" 

Міністерство соціальної політики 
України 

06.12.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 465  від 19.12.2016 

115.  проект наказу "Про внесення змін до Державного 
стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які 
перебувають у складних життєвих обставинах" 

Міністерство соціальної політики 
України 

09.12.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 466  від 19.12.2016 

116.  проект національної доповіді на тему "Доступність 
транспорту та об'єктів транспортної інфраструктури 
для осіб з інвалідністю" 

Міністерство інфраструктури 
України 

12.12.2016  

117.  проект постанови КМУ "Деякі питання соціального Міністерство соціальної політики 12.12.2016 Погоджено без зауважень  



захисту громадян похилого віку, осіб з 
інвалідністю, ветеранів війни і праці" 

України вих. лист № 467  від 19.12.2016 

118.  пропозиції про змістовне наповнення до проекту 
Закону "Про внесення змін до Законів України "Про 
телебачення і радіомовлення", "Про Суспільне 
телебачення і радіомовлення України",  "Про 
Національну раду України з питань телебачення і 
радіомовлення", "Про кінематограф" та "Про 
рекламу" 
 

Державного комітету телебачення 
і радіомовлення 

12.12.2016  

119.  проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження 
форми Довідки про перебування  на обліку в 
Єдиному державному автоматизованому реєстрі 
осіб, які мають право на пільги, та інструкції щодо 
її заповнення" 

Міністерство соціальної політики 
України 

19.12.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 468  від 19.12.2016 

120.  проект Закону України "Про внесення змін до 
Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" 

Міністерство соціальної політики 
України 

19.12.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 04/3 від 04.01.2017 

121.  проект розпорядження Кабінету Міністрів України 
"Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2017 рік" 

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій 

23.12.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 478  від 23.12.2016 

122.  проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
порядку надання щомісячної грошової допомоги 
особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи 
внаслідок психічного розладу, який за висновком 
лікарської комісії медичного закладу потребує 
постійного стороннього догляду, на догляд за ним" 

Міністерство соціальної політики 
України 

26.12.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 03/3   
від 04.01.2017р. 

123.  проект постанови КМУ  "Про внесення змін до 
Порядку здійснення соціального замовлення за 
рахунок бюджетних коштів" 

Міністерство соціальної політики 
України 

27.12.2016 Погоджено без зауважень  
вих. лист № 02/3   
від 03.01.2017р. 

124.  проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження 
Державного стандарту соціальної послуги 
підтриманого проживання осіб похилого віку та 
осіб з інвалідністю" 

Міністерство соціальної політики 
України 

27.12.2016 Надано пропозиції 
вих. лист № 14/3 від 17.01.2017 

 


