
 
 

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 
 
від 15 квітня 2020 р.  
№ 340 
Київ 

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України 
 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 квітня 2020 р. № 340 

ЗМІНИ, 
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України  

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. № 18 “Про Державну комісію з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” (Офіційний вісник України, 2015 р., 
№ 8, ст. 191; 2016 р., № 73, ст. 2454; 2020 р., № 30, ст. 1062): 

1) у Положенні про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій, затвердженому зазначеною постановою: 

підпункт 3 пункту 4 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту: 

“вживає заходів до запровадження необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів 
на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

вносить пропозиції щодо зміни режиму роботи підприємств, установ, організацій, необхідності 
внесення інших змін щодо умов їх виробничої та іншої діяльності;”. 

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим; 

абзац п’ятий пункту 7 викласти в такій редакції: 

“делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, в тому числі у зв’язку з поширен-
ням інфекційної хвороби, свої повноваження заступникам голови Державної комісії.”; 

2) у додатку до постанови: 

після позиції  

“Міністр внутрішніх справ, заступник голови Державної комісії” доповнити такою позицією: 

“Міністр охорони здоров’я, заступник голови Державної комісії”;  

виключити таку позицію:  

“Міністр охорони здоров’я”. 

2. Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 “Про переведення 
єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації” викласти в такій редакції: 

“2. Призначити Міністра охорони здоров’я керівником робіт з ліквідації наслідків медико-
біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 
(далі — надзвичайна ситуація).”. 


