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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 19 травня 2021 р. № 505 

Київ

Деякі питання призначення житлових субсидій
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що:
1) розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподар-

ствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020—2021 років, проводиться 
без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі;
була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень (бу-

динків); індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію; внутрішньо пере-
міщені особи);

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщен-
ні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.

Рішення про призначення житлових субсидій домогосподарствам без звернень громадян при-
ймається на підставі інформації Міністерства фінансів за результатами проведеної верифікації да-
них щодо одержувачів житлових субсидій у квітні 2021 р. на відповідність вимогам підпунктів 1, 2, 
4, 8—10 пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня  1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надан-
ня населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, при-
дбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (ЗП України, 1996 р.,  
№ 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390);

2) заяви про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, 
які звернулися за призначенням житлової субсидії, подані за формами, затвердженими наказом 
Міністерства соціальної політики від 2 травня 2018 р.  № 604, — в редакції наказу Міністерства со-
ціальної політики від 17 травня 2021 р. № 242, залишаються дійсними.

3. Національній соціальній сервісній службі, обласним, Київській міській державним адмі-
ністраціям за участю органів місцевого самоврядування забезпечити оновлення до 1 вересня 
2021 р. в Єдиному державному реєстрі отримувачів житлових субсидій інформації про склад за-
реєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб для призначення житлової субсидії на на-
ступний період, а також проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення що-
до зміни порядку призначення житлових субсидій.

4. Обласним, Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого само-
врядування забезпечити інформування громадян, які отримували житлову субсидію в опалюваль-
ному сезоні 2020—2021 років і яким її призначення на наступний період проводиться без звер-
нення, про необхідність повідомлення до 1 вересня 2021 р. органам соціального захисту населен-
ня про наявність умов, за яких житлова субсидія не призначається, що визначені у пункті 14 По-
ложення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 травня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 травня 2021 р. № 505
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Ка-

бінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапле-
ного газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офі-
ційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390, № 86, ст. 2897; 2020 р., № 3, ст. 161, № 37, ст. 1208, 
№ 89, ст. 2888; 2021 р., № 1, ст. 45, № 4, ст. 212), — із змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 420):

1) в абзаці першому пункту 3:
у першому реченні слова «та витрати на комунальні послуги» замінити словами «, витрати на 

комунальні послуги, витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побуто-
вого палива»;

у другому реченні слова «до закінчення періоду, на який призначено житлову субсидію» замі-
нити словами «протягом трьох місяців після смерті одержувача»;

2) у першому реченні абзацу другого пункту 9 слова «за формою, встановленою Мінсоцполіти-
ки (далі — заява),» замінити словами і цифрою «за формою згідно з додатком 1 (далі — заява)»;

3) в абзаці сьомому пункту 11 слова «за формою, встановленою Мінсоцполітики» замінити 
словами і цифрою «за формою згідно з додатком 2»;

4) у пункті 14:
у підпункті 3:
в абзаці дев’ятому слова «первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закла-

ду охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в 
якому особа перебувала на диспансерному обліку (далі — складні життєві обставини);» заміни-
ти словами «, який забезпечує надання первинної медичної допомоги, на підставі довідки вста-
новленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної до-
помоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному обліку (далі — складні життє-
ві обставини).»;

після абзацу дев’ятого доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
«Житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами першим — п’ятим цього підпункту, та-

кож призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової суб-
сидії:». 

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

в абзаці дванадцятому слова «протягом двох місяців підряд» замінити словами «протягом 
кварталу, що передує кварталу»;

у підпункті 8 слова «крім житла, яке розташоване» замінити словами «крім житла, яке нале-
жить на правах спільної сумісної або часткової власності, розташованого в сільській місцевості,»;

у підпункті 9 слова і цифри «перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встанов-
леного для працездатних осіб на 1 січня року, в якому призначається житлова субсидія» замінити 
словами і цифрами «перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації»;

5) абзац п’ятий пункту 46 виключити;
6) в абзаці другому пункту 78 слова «шостому — дванадцятому» замінити словами «шосто-

му — одинадцятому»;
7) абзац шостий пункту 90 виключити;
8) в абзаці третьому пункту 100 слова і цифри «із числа осіб з інвалідністю І групи, осіб, 

які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та по-
требують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, одержувачів 
державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на до-
гляд,» виключити;

9) доповнити Положення додатками 1 і 2 такого змісту:
«Додаток 1 

до Положення
_________________________________

(найменування структурного підрозділу
_________________________________
з питань соціального захисту населення)

ЗАЯВА 
про призначення та надання житлової субсидії 

Я, ____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

зареєстроване (для орендарів та внутрішньо переміщених осіб — фактичне) місце проживан-
ня (підкреслити потрібне) ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

контактний номер мобільного телефону  ___________________________________________, 
паспорт або посвідка на (постійне/тимчасове) проживання: 
серія (за наявності) ________________ № __________________, 
виданий (видана) _______________________________________________________________

________________________________________________________________  __ _______ ____ р., 
(ким і коли (за наявності)

реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________________________
_________________________________________________________________________________

(крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією
________________________________________________________________________________,

(за наявності) та номером паспорта)
□ прошу призначити житлову субсидію для відшкодування витрат на оплату внесків за вста-

новлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, оплату 
абонентського обслуговування (для споживачів комунальних послуг, що надаються в багатоквар-
тирних будинках за індивідуальними договорами), а також житлово-комунальних послуг, при-
дбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (підкреслити потрібне);

□ прошу призначити житлову субсидію на понаднормову площу житла, оскільки за зазна-
ченою адресою зареєстровані (фактично проживають) лише непрацездатні особи (не дося-
гли повноліття; отримують пенсію за віком, у зв’язку із втратою годувальника; отримують пен-
сію по інвалідності; досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і отримують пенсію за вислугою років; 
отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідніс-
тю; отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію; отримують дер-
жавну соціальну допомогу особі з інвалідністю; отримують тимчасову державну соціальну допо-
могу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 
виплату) (підкреслити потрібне);

прошу кошти житлової субсидії перераховувати:
□ через організацію, яка здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги;
□ на рахунок у банку № _________________________________________________________ 

МФО____________ код ___________ найменування банку _______________________________.
Відомості про внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку 

води та теплової енергії, плату за абонентське обслуговування (для споживачів комунальних по-
слуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами), а також про 
житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, що зареєстровані (фактично прожива-
ють) у житловому приміщенні/будинку (підкреслити потрібне)

Найменування виду послуги,                
внеску тощо

Номер  
особового 

рахунка

Найменування органі-
зації, що надає послуги, 

об’єднання співвласників 
багатоквартирного  
будинку/житлово- 

будівельного кооперативу

Примітки

Житлова послуга — послуга з управ-
ління багатоквартирним будинком, ви-
трати на управління багатоквартирним 
будинком, у якому створено об’єднання 
співвласників багатоквартирного бу-
динку/житлово-будівельний кооператив
Послуга з постачання природного газу
Послуга з розподілу природного газу
Послуга з централізованого  
водопостачання
Послуга з постачання гарячої води
Послуга з централізованого  
водовідведення
Послуга з постачання теплової енергії
Послуга з постачання електричної 
енергії
Послуга з розподілу електричної енергії
Послуга з поводження з побутовими 
відходами (твердими, великогабарит-
ними, ремонтними) 
Послуга з поводження  з побутовими 
відходами (рідкими) або вивезення  
рідких нечистот
Внески за встановлення, обслуговуван-
ня та заміну вузлів комерційного обліку 
теплової енергії
Внески за встановлення, обслуговуван-
ня та заміну вузлів комерційного облі-
ку гарячої води
Внески за встановлення, обслуговуван-
ня та заміну вузлів комерційного облі-
ку питної води
Плата за абонентське обслуговування 
за послугою з централізованого  
водопостачання
Плата за абонентське обслуговування 
за послугою з централізованого  
водовідведення
Плата за абонентське обслуговування 
за послугою з постачання гарячої води
Плата за абонентське обслуговування 
за послугою з постачання  
теплової енергії
Плата за абонентське обслуговування 
за послугою з поводження з побутови-
ми відходами

Я поінформований (поінформована) про інформаційну взаємодію між структурними 
підрозділами з питань соціального захисту населення, Мінсоцполітики, уповноваженими 
банками, які забезпечують банківське обслуговування реалізації механізму надання житло-
вих субсидій у грошовій формі, організацією, яка здійснює виплату і доставку пенсій та гро-
шової допомоги, та організаціями, що надають послуги, об’єднаннями співвласників бага-
токвартирних будинків/житлово-будівельними кооперативами, яка здійснюється відповід-
но до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надан-
ня населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

У разі виникнення обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (змі-
на у складі осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/бу-
динку; зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг; придбання майна, товарів 
або оплата послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень; заборгованість понад три місяці 
за виконавчими провадженням про стягнення аліментів), а також у разі отримання однора-
зового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановле-
ного для працездатних осіб, зобов’язуюся протягом 30 календарних днів письмово повідо-
мити про це структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі виникнення обставин, за яких втрачається право на отримання житлової субси-
дії на понаднормову площу житла (зміна у складі осіб, які зареєстровані (фактично прожи-
вають) у житловому приміщенні/будинку; працевлаштування або виникнення інших джерел 
доходів, окрім зазначених у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призна-
ченням житлової субсидії), зобов’язуюся протягом 30 календарних днів письмово повідо-
мити про це структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі зміни виплатних реквізитів мого банківського рахунка зобов’язуюся протягом 10 
календарних днів письмово повідомити про це структурному підрозділу з питань соціаль-
ного захисту населення.

___ ___________ 20__ р. __________________
(підпис)

Додаток 2 
до Положення

_________________________________
(найменування структурного підрозділу

_________________________________
з питань соціального захисту населення) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Розділ I. Загальні відомості
1. __________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
2. Характеристика житлового приміщення/будинку:
наявність розділених особових рахунків у підприємствах, що надають комунальні послу-
ги так/ні (підкреслити потрібне);
загальна площа  житлового приміщення/будинку/його частини (за наявності розділених 
особових рахунків) ________ кв. метрів; 
опалювана площа  житлового приміщення/будинку/його частини (за наявності розділених 
особових рахунків) ________ кв. метрів;
будинок індивідуальний/багатоквартирний (підкреслити потрібне);кількість поверхів у бу-
динку __________
3. Особливості домогосподарства:
багатодітна сім’я, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу (підкреслити потрібне)
4. Дані про осіб, які входять до складу домогосподарства, і їх зареєстроване (для оренда-
рів та внутрішньо переміщених осіб — фактичне) місце проживання (підкреслити потрібне) 
у житловому приміщенні/будинку 

Прізвище,  
ім’я,  

по батькові  
(за наявності)

Сімейний 
стан

Число,  
місяць 

і рік  
народження

Серія  
(за наявності)

та номер  
паспорта або  

посвідки
на постійне/ 
тимчасове  

проживання

Реєстраційний  
номер облікової 
картки платника  

податків або серія 
(за наявності) та но-
мер паспорта (для 
осіб, які мають від-
мітку в паспорті про 
право здійснювати  
платежі за його се-
рією та номером)

Примітки*

Розділ II. Дані про членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх 
місця проживання (фактичного місця проживання)

Прізвище, ім’я,
по батькові  

(за наявності)

Сімейний 
зв’язок  

з особою 
із скла-

ду домо-
господар-

ства

Число,  
місяць і рік 
народження

Серія  
(за наявності)

та номер  
паспорта  

або посвідки
на постійне/ 
тимчасове  

проживання

Реєстраційний  
номер облікової 
картки платника 

податків або серія 
 (за наявності)  

та номер паспорта 
(для осіб,  
які мають  

відмітку в паспорті 
про право  

здійснювати  
платежі за  
його серією  
та номером)

Примітки*

Розділ ІII. Дані про види та суми доходів осіб, які входять до складу домогосподарства, а 
також членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця про-
живання (фактичного місця проживання), інформація щодо яких відсутня в Державно-
му реєстрі фізичних  осіб — платників податків та реєстрі застрахованих осіб Державно-
го реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за період (у тому 
числі закордонні грошові перекази) з ________ 20__ р. до __________ 20__ р. 

Прізвище, ініціали
Відомості про доходи

вид доходу сума доходу,  
гривень

найменування організації,
у якій отримано дохід

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку і 
з року випуску яких минуло менше ніж 15 років (крім мопеда, причепа), що перебувають 
у власності або володінні осіб, які входять до складу домогосподарства, а також членів 
сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фак-
тичного місця проживання)

Прізвище, ініціали 
власника

Транспортний 
засіб марки

Державний  
номерний знак

Рік  
випуску 

Автомобілі,  
отримані через 

структурні  
підрозділи  
з питань  

соціального  
захисту населення

Розділ V. Інформація про придбання майна, товарів, цінних паперів, фінансових інстру-
ментів, віртуальних активів, оплату робіт або послуг (крім медичних, освітніх, житлово-
комунальних), проведення платежів за правочинами, якими передбачено набуття майно-
вих прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спад-
щини та дарування), здійснення внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, 
підприємства, організації, про сплату коштів на благодійну діяльність, надання поворот-
ної/безповоротної фінансової допомоги, позики на суму, яка на дату купівлі (оплати, реа-
лізації) перевищує 50 тис. гривень, протягом 12 місяців перед зверненням за призначен-
ням житлової субсидії

Прізвище,  
ініціали

Вид придбаного 
майна, цінних  

паперів, фінансо-
вих інструментів,  

віртуальних  
активів, товарів, 

оплачених  
робіт/послуг, 
здійснення  

інших  
із зазначених 

платежів

Вартість,  
гривень

Дата придбання
майна, цінних паперів, 

фінансових інстру-
ментів, віртуальних  

активів,  товарів  
оплати робіт/

послуг, здійснення  
інших із зазначених 

платежів

Розділ VІ. Інформація про придбання безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, 
банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень, протягом 12 місяців 
перед зверненням за призначенням житлової субсидії

Прізвище, ініціали  
покупця іноземної  

валюти, банківських 
металів

Різновид  
іноземної  
валюти,  

банківських  
металів

Вартість  
на дату купівлі,  

гривень

Дата  
придбання  
іноземної  

валюти, банківських 
металів

Розділ VІІ. Відомості про наявність у власності осіб, які входять до складу домогосподар-
ства, а також членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх міс-
ця проживання (фактичного місця проживання), коштів на депозитних рахунках у розмірі, 
що перевищує 100 тис. гривень

Прізвище, ініціали  
власника

Найменуван-
ня банку, в якому 
відкрито депозит-

ний рахунок

Сума коштів  
на рахунку, гривень

Дата відкриття  
рахунка

Розділ VIII. Дані про суми аліментів, сплачених особами, які входять до складу домогоспо-
дарства, а також членами сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації 
їх місця проживання (фактичного місця проживання), за умови документального підтвер-
дження фактичної сплати з ________ 20__ р. до __________ 20__ р.

Прізвище, ініціали  
платника аліментів

Прізвище, ініціали 
отримувача  
аліментів

Сума, гривень

Відмітка  
про наявність  

заборгованості  
понад три місяці  
за виконавчим  

провадженням про 
стягнення аліментів,

(так/ні)

Розділ IХ. Відомості про наявність у власності осіб, які входять до складу домогосподар-
ства, а також членів сім’ї осіб із складу домогосподарства незалежно від реєстрації їх міс-
ця проживання (фактичного місця проживання) житлових приміщень (квартири, будинку) 
(крім тих, які перебувають у спільній сумісній або частковій власності)

Прізвище, ініціали  
власника

Вид житлово-
го приміщення 

(квартира,  
будинок)

Адреса фактичного 
розташування

Особлива  
характеристика  

житлового  
приміщення**

_____________________
* Інформація про фактичне проживання особи за адресою домогосподарства, про на-

лежність до непрацездатних осіб (не досягли повноліття; отримують пенсію за віком, у 
зв’язку із втратою годувальника; отримують пенсію по інвалідності; досягли пенсійного 
віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», і отримують пенсію за вислугою років; отримують державну соціаль-
ну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; отримують дер-
жавну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію; отримують державну соці-
альну допомогу особі з інвалідністю; отримують тимчасову державну соціальну допомогу 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пен-
сійну виплату); про наявність пільгової категорії; про присвоєння особі правового стату-
су зниклої безвісти, про рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, про пе-
ребування особи за кордоном сукупно понад 60 днів протягом періоду, за який врахо-
вуються доходи для призначення житлової субсидії, про причину перебування особи за 
кордоном, про надання особою соціальних послуг, про перебування особи в місцях по-
збавлення/обмеження волі або застосування до неї заходів забезпечення кримінально-
го провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), запобіжних заходів у ви-
гляді домашнього арешту або тримання під вартою, а також про перебування у складних 
життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, тривалою хворобою, що підтверджуєть-
ся висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого 
зразка, алко- або наркозалежністю, що підтверджується висновком лікарсько-консульта-
тивної комісії закладу охорони здоров’я, який забезпечує надання первинної медичної до-
помоги, на підставі довідки закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надан-
ня наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на диспансерному об-
ліку, встановленого зразка).

** Зазначаються «1», якщо житлове приміщення розташоване в населених пунктах, 
що розташовані на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, 
Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, та у населених пунктах, що розташовані на 
лінії зіткнення; «2» — якщо житлове приміщення непридатне для проживання, що під-
тверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення.

Я усвідомлюю, що в разі подання мною неповних або недостовірних відомостей про 
осіб, які входять до складу домогосподарства, та членів сім’ї осіб із складу домогоспо-
дарства незалежно від реєстрації їх місця проживання (фактичного місця проживання), їх 
доходи, майновий стан і витрати, мені може бути відмовлено у призначенні житлової суб-
сидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перерахо-
вану (виплачену) суму житлової субсидії.

 __ ___________ 20__ р.                                            __________________».
                                                                                                                    (підпис)

2. У Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) 
для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міні-
стрів України від 22 липня 2020 р. № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної до-
помоги» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 61, ст. 1981), — із змінами, внесеними по-
становою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 420:

1) абзац дев’ятий пункту 4 виключити;
2) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
«доходи від розміщення депозитів.».
3. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 420 

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» виключити.


