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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗП ОРЯДЖ ЕННЯ

від 2017 р. №

Київ

Про скасування деяких наказів міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади

1. Скасувати накази міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади як такі, що втратили актуальність та встановлюють 
регуляторні бар’єри, згідно з переліком, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади 
вжити заходів до запобігання незаконній практиці надіслання до виконання 
нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію, а також 
методичних рекомендацій та листів, якими встановлюються правові норми,

3. Це розпорядження набирає чинності через два місяці з дня його 
опублікування.



Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 2017 р. №

ПЕРЕЛІК
наказів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, що скасовуються, як такі, що втратили 
актуальність та встановлюють регуляторні бар’єри

1. Накази Міністерства аграрної політики: 

від 5 серпня 2003 р. № 262;

від 28 серпня 2007 р. № 624; 

від 12 вересня 2007 р. № 655; 

від 13 жовтня 2008 р. № 661.

2. Накази Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:

від 23 вересня 2003 р. № 355;

від 21 жовтня 2004 р. № 130;

від 2 квітня 2004 р. № 151;

від 2 квітня 2004 р. № 152;

від 17 січня 2005 р. № ЗО;

від 6 грудня 2005 р. № 376;

від 15 травня 2006 р. № 288;

від 19 червня 2006 р. № 377;

від 27 грудня 2006 р. № 841;

від 29 березня 2007 р. № 191;

від 2 липня 2007 р. № 460;

від 18 травня 2009 р. № 338;

від 20 травня 2009 р. № 347;

від 11 жовтня 2010 р. № 888.

3. Накази Міністерства надзвичайних ситуацій: 

від 21 березня 2012 р. № 621;

від 8 жовтня 2012 р. № 1243.

4. Накази Міністерства транспорту: 

від 22 червня 2000 р. № 338;

від 30 серпня 2002 р. № 612.
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5. Накази Міністерства екології та природних ресурсів: 

від 15 травня 2000 р. № 27;

від 24 грудня 2001 р. № 485; 

від 2 жовтня 2012 р. № 483.

6. Накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі: 

від 26 грудня 2011 р. № 419;

від 12 січня 2012 р. № 28; 

від 4 листопада 2013 р. № 1291.

7. Накази Міністерства будівництва, архітектури та житлово- 
комунального господарства:

від 20 березня 2006 р. № 69;

від 11 грудня 2006 р, № 406.

8. Накази Міністерства внутрішніх справ:

від 11 вересня 2014 р. № 934;

від 11 вересня 2014 р. № 935.

9. Накази Державного комітету будівництва, архітектури та житлової 
політики:

від 3 квітня 1998 р. № 69;

від 9 червня 1998 р, № 124;

від 19 лютого 2002 р. № 37.

10. Накази Державного департаменту ветеринарної медицини 
Міністерства аграрної політики:

від 4 грудня 2002 р. № 70;

від 2 лютого 2005 р. № 9;

від 10 березня 2005 р. № 21;

від 28 березня 2005 р. № 27;

від 27 вересня 2005 р. № 84.

11. Накази Державного комітету з нагляду за охороною праці: 

від 23 липня 1996 р. № 125;

від 8 грудня 2003 р. № 232; 

від 6 грудня 2004 р. № 270.

12. Накази Державного комітету з питань регуляторної політики та 
підприємництва:

від 18 жовтня 2000 р. № 52;

від 6 квітня 2004 р. № 39;

від 28 грудня 2004 р. № 148;

від 18 квітня 2006 р. № 39;
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від 22 вересня 2006 р. № 82; 

від 9 листопада 2006 р. № 101; 

від 10 квітня 2007 р. № 47; 

від 1 серпня 2008 р. № 100; 

від 26 серпня 2010 р. № 274; 

від 12 листопада 2010 р. № 354.

13. Накази Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці 
та гірничого нагляду:

від 12 березня 2007 р. № 41;

від 18 червня 2007 р. № 132;

від 31 грудня 2008 р. № 308.

14. Порядок Міністерства фінансів, Міністерства економіки,
Міністерства інвестицій і будівництва від 18 вересня 1992 р. 
№ 1 0 -0 8 /2 0 -4 4 /5 3 / 9 /411-12 .

15. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
та ядерної безпеки від 26 жовтня 1995 р. № 116.

16. Наказ Міністерства транспорту, Міністерства фінансів,
Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Комітету у справах
нагляду за страховою діяльністю від 30 грудня 1998 р.
№ 5 5 3 /2 7 3 /4 0 0 /9 3 .

17. Наказ Міністерства економіки від 21 травня 2001 р. № 107.

18. Наказ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства 
регіонального розвитку та будівництва від 21 грудня 2009 р. № 868 /613 .

19. Наказ Міністерства транспорту та зв ’язку, Міністерства з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи від 16 вересня 2010 р. № 6 7 2 /7 8 7 .

20. Накази Міністерства аграрної політики та продовольства від 
14 червня 2016 р. № 200.

21. Наказ Державного агропромислового комітету Української PCP від 
11 квітня 1986 р. № 139.

22. Наказ Державного комітету у справах містобудування і архітектури 
від 17 квітня 1992 р. № 44.

23. Наказ Державного комітету по водному господарству від 1 жовтня 
1999 р. № 151.

24. Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини 
України від 7 грудня 2001 р. № 99.

25. Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального 
господарства від 5 вересня 2003 р. № 146.

З Продоження додатка

U 001171 87509 0 10  03



26. Наказ Державного комітету ветеринарної медицини від 6 квітня 
2011 р. № 122.

27. Наказ Державної ветеринарної та фітосанітарної служби від 
27 березня 2013 р. № 137.

28. Наказ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки 
від 2 січня 2013 р. № 2.

29. Наказ Державної служби з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів від 6 червня 2016 р. № 130.
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