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Додаток № 2  

до листа від 01.09.2021  № 01-12/729-спо 

 

 

Перелік  

проектів нормативно-правових актів, які, всупереч положенням Додатку 5 

Генеральної угоди, подані на розгляд Кабінету Міністрів України  

без здійснення соціального діалогу 
 

(без врахування вересня-жовтня 2019 року, коли уповноважені представники СПО об’єднань профспілок не 

запрошувались на засідання Уряду та до СПО не надсилались проекти  

актів законодавства)  

 

1. Проекти законів України: 

-  «Про працю»; 

-  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»; 

- «Про позашкільну освіту». 
 

2. Проекти постанов Кабінету Міністрів України: 

- «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення»; 

- «Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних 

працівників»; 

- «Деякі питання підготовки здобувачів вищої освіти»; 

- «Деякі питання створення госпітальних округів»; 

- «Про утворення деяких казенних підприємств»; 

- «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 

листопада 2019 року № 1074»; 

- «Про внесення змін до типової форми контракту з керівником 

державного закладу вищої освіти»; 

- «Про заходи щодо стабілізації  цін на товари, що мають істотну 

соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення»; 

- «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення у 2020 році»; 

- «Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між 

місцевими бюджетами»; 

- «Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам»; 

- «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»; 

- «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 травня 2020р. № 391»; 

- «Про внесення  змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 

листопада 2019 року № 1121»; 
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- «Про внесення змін у додаток до Порядку визначення умов оплати 

послуг та компенсацій витрат членів наглядових рад державних унітарних 

підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 

відсотків акцій (часток) належать державі»; 

- «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 

червня 2019 року № 483»; 

 - «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 

квітня 2004 р. № 494». 
 

3. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України: 

- «Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо 

створення ефективної системи забезпечення цінової стабільності», а також три 

варіанти політичної пропозиції з цього питання»; 

- «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 

2021 рік»; 

- «Про схвалення Концепції Державної програми трансформації 

вугільних регіонів України на період до 2030 року». 

 
 

 


