
 
 

До п.  
ДОВІДКА 

до проекту Розпорядження Президента України “Про визнання такими,  
що втратили чинність, деяких розпоряджень Президента України” 

 
Головний 
розробник: 
 

Мін’юст, внесено вх. № 11502/103/1-14 від 27 червня 2014 року 
 
 

Проблема: 
 

Нерівні умови матеріально-побутового, медичного та іншого 
забезпечення колишніх високопосадовців та інших громадян.  
 

Суть проекту: 
 

Пропонується скасувати колишнім керівникам Урядів 
В. А. Масолу, Є. К. Марчуку, А. К. Кінаху, П. І. Лазаренку, 
В. П. Пустовойтенку, В. Ф. Януковичу, В. П. Фокіну., 
В. В. Дурдинцю, а також колишнім головам Конституційного 
Суду України Тимченку І. А. та Скоморосі В. Є. пільги щодо 
матеріального та медичного обслуговування, зокрема, надання у 
довічне користування дачних будинків відпочинку, призначення 
пенсії в розмірі місячного фонду оплати праці, побутового 
обслуговування (покоївка), охорони, транспортного 
обслуговування, санаторно-курортного обслуговування у 
закладах Державного управління справами, безоплатного проїзду 
в залізничному, автомобільному, повітряному, водному та 
міському пасажирському транспорті, 50 % знижки плати за 
користування житлом, комунальними послугами, газом та 
електричною енергією. Крім того пропонується скасувати право 
на користування будинками відпочинку Державного управління 
справами службовими особами Адміністрації Президента України 
— радникам Президента України, помічникам, завідуючим 
відділами. 
 

Очікувані 
результати: 
 

Прийняття проекту акта дозволить продовжити втілення заходів 
щодо жорсткої економії бюджетних коштів, скорочення видатків 
на утримання влади, скасування необгрунтованих пільг 
високопосадовцям. 
 

Недоліки: 
 

відсутні розрахунки економії бюджетних коштів. 
 

Дотримання 
Регламенту 
Уряду: 
 

проект акта погоджено без зауважень — Мінекономрозвитку та 
Мінсоцполітики, із зауваженнями, які враховано частково, — 
Мінфіном (Мінфіном запропоновано доповнити перелік 
розпоряджень Президента України, що втрачають чинність, 
додатковими розпорядженнями, деякі з яких стосуються 
пенсійного забезпечення окремих осіб). 

Проект акта схвалено на засіданні Урядового комітету соціально-
економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва 
14 квітня 2014 р. та доручено Мін’юсту, Мінфіну разом з 
Мінсоцполітики та Мінекономрозвитку доопрацювати його з 
урахуванням результатів обговорення, зокрема, щодо 
необхідності застосування принципу збалансованого надання 
пільг з медичного, санаторно-курортного і побутового 
забезпечення колишнім та діючим керівним особам держави, а 
також економічного обґрунтування скасування зазначених пільг, 
та подати в установленому порядку для розгляду на черговому 
засіданні Кабінету Міністрів. 
 

Пропозиції: схвалити проект розпорядження Президента України. 
 

 


