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  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
ПОСтАНОвА 

від 20 травня 2020 р. № 381 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 квітня 2020 р. № 328
Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
внести зміну до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 

р. № 328 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що 
спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської ді-
яльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпора-
тивні права держави» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 37, ст. 1210), замінивши 
в абзаці третьому слова «Для приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» 
словами «Для акціонерних товариств «Державний експортно-імпортний банк Украї-
ни», «Державний ощадний банк України» та «Українська залізниця», приватного ак-
ціонерного товариства «Укргідроенерго».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
ПОСтАНОвА 

від 20 травня 2020 р. № 384 
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,  
передбачених у державному бюджеті  

для проектування та будівництва аеродрому 
Міжнародного аеропорту  

«Дніпропетровськ» 
відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні-

стрів України ПОСтанОвЛяє:
1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюдже-

ті для проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропе-
тровськ», що додається. 

2. Установити, що вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження 
та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених по-
становою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник 
України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувачів бюджетних 
коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за про-
грамою «Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпро-
петровськ».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАтверДЖеНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 травня 2020 р. № 384

ПОряДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування  

та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ»

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті за програмою «Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного ае-
ропорту «Дніпропетровськ» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінінфраструктури. розпорядни-
ком бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програ-
ми є Укрінфрапроект.

3. Одержувачем бюджетних коштів є суб’єкт господарювання, який належить до сфе-
ри управління Укрінфрапроекту та одержує кошти на здійснення заходів щодо забез-
печення проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропе-
тровськ».

Одержувач бюджетних коштів визначається за такими критеріями:
вартість активів за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень 

або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень;
досвід роботи із забезпечення будівництва, реконструкції та модернізації аеродромів 

та аеродромних об’єктів не менше двох років;
наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-економічно-

го розрахунку (обґрунтування) здійснення заходів бюджетної програми;
визначений балансоутримувачем аеродромів;
відсутня заборгованість з виплати заробітної плати.
4. Бюджетні кошти спрямовуються на:
виконання земляних (аеродромно-планувальних) робіт;
влаштування нової штучної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, перону;
влаштування зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення 

(каналізації), теплопостачання;
здійснення авторського та технічного нагляду;
інші витрати, що входять до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівни-

цтва за об’єктом «Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ».
5. видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок бюджетних коштів об’єктів капіталь-

ного будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капі-
тального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня  
2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), та Порядку прийнят-
тя в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, 
ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

6. Затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюється відпо-
відно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офі-
ційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в уста-
новленому законом порядку.

8. Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бю-
джетного законодавства.

9. відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведен-
ня операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установле-
ному законодавством порядку.

10. Одержувач бюджетних коштів подає щокварталу до 10 числа наступного місяця 
Укрінфрапроекту інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення 
та подання щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінінфраструктури.

11. Одержувач бюджетних коштів забезпечує здійснення контролю за ходом будів-
ництва та технічного нагляду за ним, за виконанням робіт та наданням послуг, прово-
дить розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги, приймає за-
вершені роботи, а також забезпечує використання бюджетних коштів за їх цільовим при-
значенням.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджет-
них коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюють-
ся в установленому законодавством порядку.

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
ПОСтАНОвА 

від 20 травня 2020 р. № 385 
Київ

Про виділення коштів для надання фінансової  
допомоги Фонду соціального страхування України 

Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
1. виділити Міністерству соціальної політики 2 278 800 тис. гривень із фонду бо-

ротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками для надання фінансової допомоги Фонду соціального 
страхування України, а саме:

471 100 тис. гривень на безповоротній основі (видатки споживання) — для випла-
ти матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та страхо-
вих виплат, у тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших пра-
цівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у період карантину, встановлено-
го Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 
протягом 30 днів з дня відміни дії карантину; 

1 807 700 тис. гривень на поворотній основі (надання кредитів) — для виплати ма-
теріального забезпечення.

2. Затвердити Порядок використання коштів, виділених для надання фінансової 
допомоги Фонду соціального страхування України, що додається.

3. Забезпечити:
1) Міністерству соціальної політики — погодження виділення бюджетних коштів, 

передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом верховної ради України з пи-
тань бюджету;

2) Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нових бю-
джетних програм та внесення змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАтверДЖеНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 травня 2020 р. № 385

ПОряДОК 
використання коштів, виділених для надання фінансової 

допомоги Фонду соціального страхування України 
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за 

програмами «Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділе-
на із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коро-
навірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення та стра-
хових виплат на безповоротній основі» та «Фінансова допомога Фонду соціального стра-
хування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матері-
ального забезпечення на поворотній основі» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бю-
джетних програм є Мінсоцполітики.

3. Бюджетні кошти спрямовуються Фонду соціального страхування України (далі — 
Фонд):

на безповоротній основі для виплати матеріального забезпечення (крім допомо-
ги по вагітності та пологах) та страхових виплат, у тому числі одноразової допомо-
ги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які по-
мерли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, у період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни 
дії карантину;

на поворотній основі для виплати матеріального забезпечення.
4. Кошти, отримані Фондом відповідно до пункту 3 цього Порядку, використовують-

ся виключно для:
виплати матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та 

страхових виплат, у тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших 
працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до статей 22 і 36 Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у період каранти-
ну, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на тери-
торії України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни дії карантину;

виплати матеріального забезпечення.
5. Фонд кожні десять днів на підставі поданої робочими органами виконавчої дирекції 

Фонду або їх відділеннями інформації про фактичну потребу у фінансуванні матеріаль-
ного забезпечення та страхових виплат надсилає Мінсоцполітики подання про перераху-
вання бюджетних коштів Фонду за кожною бюджетною програмою.

6. Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики на рахунок 3554 
«рахунки державних цільових фондів», відкритий у Казначействі для обслуговування ко-
штів Фонду, на підставі подання Фонду з обґрунтуванням реальної потреби в коштах і 
детальними розрахунками витрат з урахуванням фактичних надходжень коштів до бю-
джету Фонду. 

7. Умови, порядок та обсяг повернення коштів, наданих Фонду для виплати матеріаль-
ного забезпечення (абзац третій пункту 4 цього Порядку), визначається щороку рішен-
ням Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном на підставі показників бюджету Фонду.

8. відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення 
операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) ак-
тиви здійснюється в установленому законодавством порядку.

9. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюють-
ся в установленому законодавством порядку.

10. Фонд подає щомісяця до 2 числа Мінсоцполітики інформацію про використан-
ня бюджетних коштів.

11. Мінсоцполітики інформує щомісяця Комітет верховної ради з питань бюджету, 
Кабінет Міністрів України та Мінфін про використання Фондом бюджетних коштів та 
повернення коштів, наданих на поворотній основі.

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
ПОСтАНОвА 

від 20 травня 2020 р. № 386 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України щодо отримання  

відомостей з Державного реєстру актів  
цивільного стану громадян 

Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАтверДЖеНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 травня 2020 р. № 386

ЗМІнИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 8 Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає 
разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за ви-

сновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього до-
гляду, на догляд за нею, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
2 серпня 2000 р. № 1192 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 31, ст. 1314; 2004 р.,  
№ 12, ст. 745; 2015 р., № 33, ст. 967; 2018 р., № 62, ст. 2144; 2019 р., № 70, ст. 2453), 
після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Для підтвердження даних про смерть осіб з інвалідністю I чи II групи внаслідок 
психічного розладу або одержувачів допомоги використовуються відомості з Дер-
жавного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоцполіти-
ки шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ре-
сурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством.».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — одинадцятий вважати відповідно абзацами де-
сятим — дванадцятим.

2. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвер-
дженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офі-
ційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2008 р., № 15, ст. 364):

1) абзац тридцять сьомий пункту 13 виключити;
2) пункт 49 доповнити абзацом такого змісту:
«Для підтвердження даних про смерть одержувачів державної допомоги сім’ям з 

дітьми або дітей використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обмі-
ну електронними даними між інформаційними ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполіти-
ки через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ре-
сурсів у порядку, передбаченому законодавством.».

3. У пункті 4 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 
мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 
січня 2003 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177; 2006 р., № 8, 
ст. 439):

1) в абзаці четвертому слова «та державних органів реєстрації актів цивільного 
стану, зокрема про осіб, які померли, на паперових та електронних носіях в уста-
новленому форматі з питань, пов’язаних з формуванням та веденням реєстру» ви-
ключити;

2) після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Для підтвердження даних про смерть пільговиків використовуються відомості з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоцпо-
літики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційни-
ми ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії дер-
жавних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодав-
ством.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.
4. Пункт 23 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги ма-

лозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394), доповни-
ти абзацом такого змісту:

«Для підтвердження даних про смерть уповноваженого представника сім’ї або 
члена сім’ї використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного ста-
ну громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну 
електронними даними між інформаційними ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики 
через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресур-
сів у порядку, передбаченому законодавством.».

5. Пункт 12 Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які на-
дають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
29 квітня 2004 р. № 558 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1188; 2014 р., 
№ 74, ст. 2096), доповнити абзацом такого змісту:

«Для підтвердження даних про смерть фізичних осіб, які надають соціальні по-
слуги, або осіб, яким надаються соціальні послуги, використовуються відомості з 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоц-
політики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформацій-
ними ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії 
державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законо-
давством.».

6. Пункт 10 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги ді-
тям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати 
дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, 
ст. 446; 2018 р., № 90, ст. 2982), після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим аб-
зацом такого змісту:

«Для підтвердження даних про смерть одержувачів або дітей використовують-
ся відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передають-
ся до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між 
інформаційними ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електронної 
взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбачено-
му законодавством.».

У зв’язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять першим.
7. Пункт 12 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо перемі-

щеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житло-
во-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р.,  
№ 32, ст. 920, № 70, ст. 2312; 2018 р., № 57, ст. 1992), після абзацу шостого доповни-
ти новим абзацом такого змісту:

«Для підтвердження даних про смерть внутрішньо переміщених осіб використо-
вуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які пере-
даються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними 
між інформаційними ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електро-
нної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передба-
ченому законодавством.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.
8. Абзац третій пункту 9 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (Офіційний 
вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 38, ст. 1145, № 70, ст. 2312; 2016 
р., № 101, ст. 3312), викласти в такій редакції:

«Для підтвердження даних про смерть внутрішньо переміщених осіб використо-
вуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які пере-
даються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними 
між інформаційними ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електро-
нної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передба-
ченому законодавством.».

9. У Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 250 
«Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям» (Офіційний ві-
сник України, 2019 р., № 28, ст. 985, № 70, ст. 2453):

1) пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:
«Якщо заявник виявив бажання отримати послугу з призначення допомоги під час 

надання комплексної послуги «єМалятко», орган соціального захисту населення при-
значає допомогу на підставі відомостей, отриманих у порядку інформаційної взаємо-
дії, відповідно до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691 «Про реалізацію 
експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав 
дитини» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2257; 2020 р., № 10, ст. 384).

У такому разі орган соціального захисту населення призначає допомогу без по-
дання заявником посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї 
або довідки багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, а також інших докумен-
тів, передбачених цим пунктом.»;

2) пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
«Для підтвердження даних про смерть отримувачів допомоги або дітей викорис-

товуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які пе-
редаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними дани-
ми між інформаційними ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему елек-
тронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, перед-
баченому законодавством.».
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Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710
Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про 

ефективне використання державних коштів» (Офіційний вісник України, 2016 р., 
№ 83, ст. 2739; 2018 р., № 99, ст. 3286; 2019 р., № 55, ст. 1920, № 94, ст. 3098) змі-
ни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАтверДЖеНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 травня 2020 р. № 387

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710
1. Підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції:
«1) у першочерговому порядку в повному обсязі — за видатками загального фон-

ду державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ; нарахуван-
ня на заробітну плату; за витратами на погашення та обслуговування державного 
боргу, виконання державою гарантійних зобов’язань; за видатками державного бю-
джету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пен-
сій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду 
України; за витратами Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування; за витратами на покриття тимчасових касо-
вих розривів Пенсійного фонду України; за видатками загального фонду державно-
го бюджету на соціальне забезпечення; за видатками державного бюджету на здій-
снення заходів щодо запобігання поширенню та боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками; за 
видатками загального фонду державного бюджету на придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; реалізацію про-
грами державних гарантій медичного обслуговування населення; оплату комуналь-
них послуг та енергоносіїв; поточні трансферти місцевим бюджетам; інші захище-
ні видатки; оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплат-
ну вторинну правову допомогу; дослідження і розробки, окремі заходи з виконання 
державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам, 
(установам, та організаціям) в частині оплати праці з нарахуваннями, стипендій, 
оплати комунальних послуг та енергоносіїв; придбання одягу, взуття, м’якого інвен-
тарю і обладнання для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пі-
клування; забезпечення пально-мастильними матеріалами протипожежної та аварій-
но-рятувальної техніки; за видатками державного бюджету на національну безпеку і 
оборону, зокрема видатками, пов’язаними з проведенням операції Об’єднаних сил; 
за видатками за рахунок коштів резервного фонду бюджету; на заходи щодо вико-
нання рішень суду, що гарантовані державою; за видатками спеціального фонду дер-
жавного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на 
заробітну плату, соціальне забезпечення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами 
харчування; реалізацію проектів у рамках програм прикордонного співробітництва 
Європейського інструменту сусідства 2014—2020; на оплату видатків, що здійсню-
ються на виконання зобов’язань за міжнародними договорами з міжнародними фі-
нансовими організаціями, зокрема щодо співфінансування проектів соціально-еко-
номічного розвитку; на оплату робіт та заходів, що здійснюються на виконання За-
гальнодержавної програми зняття з експлуатації чорнобильської АеС та перетворен-
ня об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, робіт з посилення бар’єрних 
функцій зони відчуження;».

2. У додатку до постанови:
1) у пункті 12 слова «, державних цільових науково-технічних програм» виклю-

чити;
2) доповнити додаток пунктом 121 такого змісту:
«121. Припинення ініціювання пропозицій щодо вступу до міжнародних організа-

цій, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких ін-
ших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяг затверджених на цю 
мету бюджетних призначень.».

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
ПОСтАНОвА 

від 20 травня 2020 р. № 389 
Київ

Про внесення змін до Порядку забезпечення 
захисту прав та інтересів України в торговельно-
економічній сфері в рамках Світової організації 

торгівлі
Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
внести до Порядку забезпечення захисту прав та інтересів України в торговель-

но-економічній сфері в рамках Світової організації торгівлі, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 346 (Офіційний вісник України, 
2016 р., № 44, ст. 1623), такі зміни:

абзац перший пункту 19 після слів «Органу врегулювання суперечок СОт» до-
повнити словами «, за винятком тих, що передбачають приведення застосова-
них антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів у відповідність із 
зобов’язаннями України згідно з угодами СОт»;

доповнити Порядок пунктом 191 такого змісту:
«191. У разі коли Орган врегулювання суперечок СОт затверджує звіт з рішення-

ми, рекомендаціями, висновками та/або постановами, що передбачають приведення 
застосованих антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів у відповід-
ність із зобов’язаннями України згідно з угодами СОт, Мінекономіки готує пропози-
ції Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі щодо приведення таких заходів у від-
повідність із зазначеними зобов’язаннями України.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
ПОСтАНОвА 

від 20 травня 2020 р. № 390 
Київ

Про скасування пунктів 1—3 постанови  
Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. 

№ 201 та внесення зміни в додаток 1  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 5 квітня 2014 р. № 85 
Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
1. Скасувати як такі, що не реалізовані, пункти 1—3 постанови Кабінету Міністрів 

України від 3 березня 2020 р. № 201 «Деякі питання функціонування територіаль-
них органів Національного агентства з питань державної служби» (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 23, ст. 886).

2. внести зміну в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 
2014 р. № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апара-
ту та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 
2020 р., № 23, ст. 886), замінивши позицію

«НАДС 252 243»

такою позицією:
«НАДС 162 153 90 90».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
ПОСтАНОвА 

від 20 травня 2020 р. № 392 
Київ

Про встановлення карантину з метою 
запобігання поширенню на території України 

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

та етапів послаблення протиепідемічних заходів
відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» Кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
1. Установити з метою запобігання поширенню на території України гострої рес-

піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — 
COVID-19), з 22 травня 2020 р. до 22 червня 2020 р. на території Автономної респу-
бліки Крим, вінницької, волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 
Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луган-
ської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, рівненської, Сумської, тер-
нопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, черкаської, чернівецької, чер-
нігівської областей, м. Києва, м. Севастополя (далі — регіони) із урахуванням епіде-
мічної ситуації в регіоні карантин, продовживши на всій території України дію каран-
тину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 
211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 
р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061).

2. Установити, що:
у регіонах, в яких встановлено карантин, застосовуються протиепідемічні заходи, 

що визначаються цією постановою, а також заходи, що додатково встановлені орга-
нами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах компетенції;

заходи, запроваджені актами законодавства в процесі реалізації карантину на пе-
ріод, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 
211, продовжують діяти на період, встановлений цією постановою;

Головним державним санітарним лікарем України розробляються та затверджу-
ються протиепідемічні заходи, які визначають особливості провадження діяльності 
суб’єктами господарювання на період карантину.

3. На період дії карантину забороняється:
1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без 

вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних ма-
сок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують 
громадянство чи її спеціальний статус;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі у пробному зовнішньо-

му незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іно-
земної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових 
екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів «КрОК», а також здійснення підтверджен-
ня кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговель-
них суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами 
України, та проведення підготовки судноводіїв малих/маломірних суден;

5) проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релі-
гійних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб, крім за-
ходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування, навчально-тренувальних зборів спортсменів національних 
збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту 
та видів спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів 
командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів;

6) робота закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговель-
но-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), діяльність закладів, що 
надають послуги з розміщення, закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, 
закладів культури, крім:

діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) май-
данчиках, у тому числі під тентами, на верандах, за умови дотримання відстані не 
менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не 
більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), 
діяльності з надання послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та замов-
лень на винос за умови, що суб’єкт господарювання, який провадить таку діяльність, 
є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», та за умови забез-
печення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, 
рук) і використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, респіраторів або захис-
них масок, у тому числі виготовлених самостійно;

діяльності закладів, які надають послуги з розміщення, в яких проживають медич-
ні працівники та особи в обсервації, а також інші особи відповідно до рішення Дер-
жавної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

діяльності музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників відпо-
відно до подання керівника закладу культури та за рішенням власника (органу управ-
ління) без безпосереднього прийому відвідувачів та за умови забезпечення персона-
лу респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно. 
За рішенням власника (органу управління) дозволяється прийом відвідувачів за умо-
ви забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (захист обличчя, очей, 
рук) та використання відвідувачами респіраторів без клапанів видиху або захисних 
масок, у тому числі виготовлених самостійно;

роботи суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних 
творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому повітрі, у транспорт-
них засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях (у тому числі приміщеннях, 
призначених для зйомки аудіовізуальних творів (студії, павільйони), за умови обме-
ження кількості осіб, які здійснюють кіно- та відеозйомку в одному місці, не більше 
50 осіб, обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх 
осіб та використання персоналом, залученим до виробництва аудіовізуального тво-
ру, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно;

проведення у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) ко-
лективах за рішенням органів управління репетицій, тренувань та інших заходів, які 
не передбачають одночасного зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без гляда-
чів за умови використання учасниками засобів індивідуального захисту, зокрема рес-
піраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно;

7) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та між-
обласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних 
маршрутах у режимі маршрутного таксі, крім перевезення:

легковими автомобілями;
службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами пра-

цівників підприємств, закладів та установ незалежно від форми власності, які за-
безпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання 
найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок 
та комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури 
транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, 
суб’єктів господарювання, які мають безперервний промисловий цикл, за умови за-
безпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або за-
хисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, та використання таких 
засобів індивідуального захисту пасажирами під час перевезення, в межах кількос-
ті місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу 
або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови ін-
формування органів Національної поліції про здійснення перевезення;

працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують 
охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливі-
ших державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та комуніка-
ції, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного 
забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, осіб, які виявили 
бажання бути донорами крові та (або) її компонентів, на підставі посвідчення доно-
ра крові та (або) її компонентів або на підставі довідки, що видається донору за міс-
цем медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів, суб’єктів госпо-
дарювання, які мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення воді-
їв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними маска-
ми, у тому числі виготовленими самостійно, та використання таких засобів індивіду-
ального захисту пасажирами під час перевезення, в межах кількості місць для сидін-
ня, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в 
реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а також дотримання відповід-
них санітарних та протиепідемічних заходів в міському електричному (трамвай, тро-
лейбус) та автомобільному транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажир-
ські перевезення на міських маршрутах;

8) здійснення перевезень пасажирів метрополітенами мм. Києва, Харкова і Дні-
пра;

9) здійснення перевезень пасажирів залізничним транспортом в усіх видах вну-
трішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому). Дозво-
ляється здійснення акціонерним товариством «Українська залізниця» окремих паса-

жирських рейсів у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких при-
ймається в кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством інфраструк-
тури, а також окремих пасажирських рейсів у міжнародному залізничному сполучен-
ні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з 
Міністерством інфраструктури, Міністерством закордонних справ та Адміністрацією 
Державної прикордонної служби;

10) постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу електрич-
ної енергії здійснювати відключення та обмеження нижче технологічного мінімуму 
споживання електричної енергії підприємств централізованого водопостачання та 
водовідведення незалежно від форми власності, вугледобувних підприємств;

11) постачальникам природного газу здійснювати припинення постачання при-
родного газу виробникам теплової та електричної енергії (припинення забезпечення 
споживача необхідними підтвердженими обсягами природного газу, неподання опе-
ратору газотранспортної системи номінацій/реномінацій на транспортування природ-
ного газу для задоволення потреб споживачів, зменшення періоду постачання в ін-
формаційній платформі оператора газотранспортної системи та/або надсилання до-
ручень на припинення (обмеження) транспортування/розподілу природного газу для 
споживачів або припинення газопостачання) незалежно від форми власності, уста-
новивши, що на період встановлення карантину акціонерне товариство «Національ-
на акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов’язане на умовах та у порядку, пе-
редбачених Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціо-
нування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3226):

укласти договір постачання природного газу з виробником теплової та електрич-
ної енергії незалежно від форми власності, який звернувся з пропозицією укладення 
договору постачання природного газу, з дотриманням вимог законодавства;

здійснювати постачання природного газу виробникам теплової та електричної 
енергії незалежно від стану виконання умов щодо розрахунків, передбачених пунк-
том 11 зазначеного Положення, за умови наявності укладених належним чином до-
говорів постачання природного газу з такими виробниками теплової та електрич-
ної енергії;

включити в реєстр споживачів Компанії на інформаційній платформі оператора 
газотранспортної системи виробників теплової та електричної енергії, з якими укла-
дені належним чином договори постачання природного газу;

12) відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціально-
го захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/ перебувають діти, громадя-
ни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими ін-
телектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соці-
альні послуги сім’ям/особам у складних життєвих обставинах, крім установ і закла-
дів, які надають послуги екстрено (кризово);

13) відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без грома-
дянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення 
біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких 
пунктах;

14) закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації, крім:
планової госпіталізації в регіонах, в яких заповненість ліжок у закладах охоро-

ни здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком 
COVID-19, становить менш як 50 відсотків. Дозвіл на проведення планової госпіта-
лізації в регіоні встановлюється рішенням регіональної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке розміщується на офіційному веб-
сайті Кабінету Міністрів України (за посиланням http://covid19.gov.ua);

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та поло-
гів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони 

здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслі-

док їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я.
Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових за-

ходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19 відповідно 
до стандартів Міністерства охорони здоров’я;

15) прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують міжнародні па-
сажирські перевезення, крім перевезень, які здійснюються через державне підпри-
ємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» або у разі неможливості прийняття та 
відправлення повітряних суден державним підприємством «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» — через державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» імені 
Данила Галицького» як резервне. У разі необхідності задоволення державних потреб 
прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезен-
ня, а також перевезення членів екіпажів морських та річкових суден, що прямують 
до/з місця своєї роботи, здійснюється за погодженням з відповідним міністерством.

4. На території регіонів із сприятливою епідемічною ситуацією запроваджуєть-
ся послаблення протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 3 цієї постанови.

Послаблення протиепідемічних заходів здійснюється на території регіонів, які од-
ночасно відповідають таким ознакам:

інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 
100 тис. населення) становить менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення;

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталіза-
ції пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50 відсотків;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуно-
ферментного аналізу становить більше ніж 12 на 100 тис. населення протягом остан-
ніх семи днів.

Послаблення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на тери-
торії регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологіч-
ної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається з урахуванням оцінки епіде-
мічної ситуації та наявності у регіоні ознак для послаблення протиепідемічних захо-
дів, визначених цією постановою. рішення про послаблення протиепідемічних захо-
дів переглядається не рідше одного разу на сім днів з урахуванням результатів оцін-
ки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

У регіонах, в яких здійснюється послаблення протиепідемічних заходів, дозволя-
ється:

з 22 травня:
- проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 

50 осіб. Спортивні заходи, в яких беруть участь понад 50 осіб, можуть проводить-
ся за погодженням із Міністерством охорони здоров’я за результатами оцінки епі-
демічних ризиків;

- проведення релігійних заходів за умови перебування не більше однієї особи на 
10 кв. метрах площі будівлі, де проводиться релігійний захід;

- діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях);
- регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом 

у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному та міжнародному спо-
лученні за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння, перед-
баченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстра-
ційних документах на цей транспортний засіб;

з 25 травня:
- перевезення пасажирів метрополітенами за умови забезпечення перевізником 

контролю за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 
або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно;

- відвідування закладів дошкільної освіти;
з 1 червня:
- робота закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів 

(крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб);
- відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, проведен-

ня професійно-практичної підготовки та державної  кваліфікаційної  атестації в за-
кладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практич-
ної підготовки на виробництві, лабораторних робіт  та тренажерних занять, атеста-
ції здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих заходів, отримання докумен-
тів про професійну (професійно-технічну) та вищу освіту, участь в освітньому проце-
сі, пов’язаному з освітою дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у фор-
мі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;

- перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього спо-
лучення (приміському, міському, регіональному та дальньому) між регіонами в меж-
ах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспорт-
ного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. 
У разі здійснення перевезення між регіонами транзитом через регіон, в якому не ді-
ють послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах кіль-
кості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного за-
собу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб (без пра-
ва посадки пасажирів у транзитному регіоні). У разі здійснення перевезення до регі-
ону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяєть-
ся перевезення в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, передбаченої тех-
нічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних до-
кументах на цей транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним місцем 
поруч, спереду, позаду;

- міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом між регіона-
ми в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою 
транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспорт-
ний засіб. У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується по-
слаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50 відсотків 
кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортно-
го засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за 
умови розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду;

з 10 червня:
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документи
- діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, 

за умови дотримання протиепідемічних заходів;
- діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням 

власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за умови перебуван-
ня не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід;

- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення;
з 15 червня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажир-

ські перевезення авіаційним транспортом.
5. На період дії карантину тимчасово дозволяється:
1) відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні поло-

ження» Закону України від 13 квітня 2020 р. № 555-IX «Про внесення змін до Закону 
України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширен-
ню коронавірусної хвороби (COVID-19)» обробка (в тому числі обмін інформацією в 
порядку, визначеному цією постановою) персональних даних осіб, визначених цією 
постановою як таких, що підлягають самоізоляції або обсервації, зокрема:

медичним працівникам закладів охорони здоров’я — щодо внесення до електро-
нного сервісу «Дій вдома» Єдиного державного веб-порталу електронних послуг ін-
формації в порядку, передбаченому цією постановою;

державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 
України», державним установам епідеміологічного профілю Міністерства охорони 
здоров’я, Міністерству цифрової трансформації — щодо прізвища, імені, по батько-
ві особи, дати народження, визначеного особою місця самоізоляції, місця реєстрації, 
місця фактичного проживання особи, інформації про засоби зв’язку (номер телефо-
ну), місця роботи, навчання, коротких відомостей про стан здоров’я;

органам з питань соціального захисту населення — щодо прізвища, імені, по бать-
кові особи, статі, дати народження, визначеного особою місця самоізоляції, місця ре-
єстрації, місця фактичного проживання особи, інформації про засоби зв’язку (но-
мер телефону);

Національній поліції, Національній гвардії — щодо прізвища, імені, по батькові 
особи, дати народження, визначеного особою місця самоізоляції, місця реєстрації, 
місця фактичного проживання особи, інформації про засоби зв’язку (номер теле-
фону) з метою здійснення поточного контролю за дотриманням режиму самоізоля-
ції та щодо осіб, які порушили правила щодо карантину, санітарно-гігієнічні, санітар-
но-протиепідемічні правила і норми, визначені цією постановою.

Персональні дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості — знищенню 
протягом 30 днів після закінчення карантину;

2) фізичним особам — підприємцям та фізичним особам, які провадять незалеж-
ну професійну діяльність, вести облік доходів і витрат без використання книг обліку 
доходів і витрат (книг обліку доходів), якщо ведення зазначених книг повинно розпо-
чатися після встановлення карантину, за умови подальшого подання такими особа-
ми книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), до яких внесені дані про доходи 
і витрати, отримані (здійснені) ними, для реєстрації до контролюючих органів протя-
гом трьох місяців з дня прийняття рішення про відміну карантину;

3) залучення до роботи без проходження попереднього (під час прийнят-
тя на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних огля-
дів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небез-
печними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, робо-
та яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізнич-
ного транспорту, підприємств міжгалузевого промислового залізничного тран-
спорту, працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких 
пов’язана з обслуговуванням населення, визначених переліком професій, ви-
робництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактич-
ним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
23 травня 2001 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 950).

6. Затвердити Порядок здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із само-
ізоляцією, що додається.

Обов’язковій самоізоляції підлягають:
особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, крім 

осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували засоби індивіду-
ального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;

особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом COVID-19 в лег-
кій формі за умови, що особа не потребує госпіталізації;

особи, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій 
вдома» Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до перетину держав-
ного кордону або контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у До-
нецькій та Луганській областях, Автономної республіки Крим та м. Севастополя та 
виїзду з них;

особи, які досягли 60-річного віку, крім державних службовців і працівників дер-
жавних органів та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України та 
депутатів місцевих рад, суддів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил, ін-
ших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохорон-
них органів, а також осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поши-
рення COVID-19, забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій неза-
лежно від форми власності, які:

- провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промис-
ловості, транспорту, у сферах інформаційно-комунікаційних технологій, електронних 
комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонній промисловості;

- надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах цен-
тралізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і га-
зу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я;

- є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної 
допомоги населенню;

- включені до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значен-
ня для економіки і безпеки держави;

- є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.
7. Затвердити Порядок проведення обов’язкової обсервації осіб, які здійснюють 

перетин державного кордону, що додається.
Підставами для обсервації особи є:
заява особи про добровільну обсервацію у зв’язку з неможливістю дотримання 

вимог самоізоляції;
порушення двічі особою умов самоізоляції (крім осіб, які підлягають самоізоляції 

виключно у зв’язку з досягненням 60-річного віку);
відмова особи, яка мала контакт із хворими або має ознаки інфікування COVID-19, 

від медичного обстеження за направленням лікуючого лікаря;
перетин державного кордону особою (крім осіб, які є працівниками дипломатич-

них представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офі-
ційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, во-
діїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і 
морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав 
вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою);

перетин особою контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у 
Донецькій та Луганській областях, Автономної республіки Крим та м. Севастополя 
та виїзду з них (крім співробітників Місії Міжнародного комітету червоного Хреста, 
співробітників акредитованих в Україні дипломатичних місій, зокрема тих, які прово-
дять моніторинг ситуації та доставку гуманітарної допомоги населенню, що проживає 
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної 
республіки Крим і м. Севастополя, якщо немає підстав вважати, що вони були в кон-
такті з хворою на COVID-19 особою).

Перелік осіб, які є працівниками дипломатичних представництв та консульських 
установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні, осіб, 
що належать до дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, інших відповід-
них осіб міжнародних організацій, які не підлягають обов’язковій госпіталізації до об-
серваторів (ізоляторів), визначається Міністерством закордонних справ.

Особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу 
«Дій вдома» Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до перетину дер-
жавного кордону або перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані те-
риторії у Донецькій та Луганській областях, Автономної республіки Крим та м. Севас-
тополя та виїзду з них, не підлягають обсервації у випадках, передбачених абзацами 
шостим та сьомим цього пункту.

Діти, які не досягли 12 років, підлягають обсервації разом з одним із батьків, уси-
новлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших 
осіб відповідно до законодавства.

8. Міністерство цифрової трансформації разом із Службою безпеки забезпечують 
функціонування електронного сервісу «Дій вдома» Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг та, зокрема, інформаційної системи епідеміологічного контролю 
за поширенням COVID-19, що є частиною сервісу.

Порядок інформаційної взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних 
послуг, інформаційних систем Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, 
інформаційних систем Міністерства охорони здоров’я, державної установи «Центр 
громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», Служби безпеки 
встановлюється Міністерством цифрової трансформації та держателем відповідної 
інформаційної системи в обсязі, необхідному для виконання цієї постанови.

9. внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
10. визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України 

згідно з переліком, що додається.
11. Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції:
забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на прилеглій тери-

торії до об’єктів госпіталізації осіб, хворих на COVID-19, обсервації;
забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням обсервації, самоізо-

ляції;
посилити патрулювання громадських місць;
вжити інших заходів, спрямованих на виконання цієї постанови.
12. рекомендувати центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим дер-

жавним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, ор-
ганізаціям на час дії карантину забезпечити:

на період карантину розмежувати час початку та закінчення роботи суб’єків госпо-
дарювання для уникнення скупчення осіб у години пікового навантаження у громад-
ському транспорті, позмінну роботу працівників та/або за можливості віддалену ро-
боту в режимі реального часу через Інтернет;

відстань у прикасовій та касовій зонах між особами (за винятком покупця і про-
давця) не менше ніж 1,5 метра та/або наявність між ними відповідних захисних екра-
нів;

дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які очікують до-
зволу на вхід до приміщень.

13. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:
забезпечити облаштування спеціалізованих закладів для організації обсервації, 

харчування, транспортування до них осіб, у тому числі від пунктів пропуску через 
державний кордон та контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у 
Донецькій та Луганській областях, Автономної республіки Крим та м. Севастополя та 
виїзду з них, що потребують обсервації, медичне спостереження за ними;

вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, 
які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які 
перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.

14. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Ки-
ївській міській державним адміністраціям разом з органами місцевого самовряду-
вання забезпечити подання щодня Керівнику робіт з ліквідації наслідків медико-біо-
логічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із 
поширенням на території України COVID-19, звітності про виконання цієї постанови.

15. Керівнику робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням на території Укра-
їни COVID-19, забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів 
України (за посиланням http://covid19.gov.ua) та офіційному веб-сайті Міністерства 
охорони здоров’я статистичної інформації щодо епідемічної ситуації в Україні в ціло-
му та в регіонах, пов’язаної з поширенням COVID-19, та відомостей про діючі протие-
підемічні заходи в кожному регіоні.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАтверДЖеНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 травня 2020 р. № 392

ПОряДОК 
здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення протиепідемічних заходів, 
пов’язаних із самоізоляцією осіб, які можуть сприяти поширенню інфекційних хво-
роб або входять до групи ризику щодо ускладненого перебігу чи настання летальних 
випадків внаслідок гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19).

2. Самоізоляція здійснюється з метою запобігання поширенню на території Украї-
ни COVID-19 та зменшення кількості хворих з тяжким перебігом COVID-19.

3. З метою протидії поширенню COVID-19 використовується електронний сервіс 
«Дій вдома» Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі — система).

4. До системи вноситься інформація про осіб, які потребують самоізоляції:
лікуючим лікарем — стосовно осіб, щодо яких є підозра на інфікування, або осіб, 

які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації;
працівниками закладів системи екстреної медичної допомоги —  

щодо передачі інформації про звернення осіб з підозрою на інфікування COVID-19;
працівниками державних установ МОЗ епідеміологічного профілю — стосовно 

осіб, які мали контакт з пацієнтом із підтвердженим випадком COVID-19 та несуть ри-
зик поширення хвороби.

За погодженням з лікуючим лікарем або працівниками державних установ МОЗ 
епідеміологічного профілю особа, яка потребує самоізоляції, вносить інформацію, 
передбачену підпунктами 1—8 пункту 7 цього Порядку, самостійно за допомогою 
мобільного додатка системи.

5. Лікуючий лікар визначає на підставі галузевих стандартів у сфері охорони 
здоров’я строк самоізоляції хворого на COVID-19 або особи з підозрою на інфіку-
вання COVID-19.

Строк самоізоляції становить 14 днів для осіб, які:
мали контакт із хворим на COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових 

обов’язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомен-
дацій щодо їх застосування, з моменту контакту із хворим;

здійснили перетин державного кордону або перетин контрольних пунктів в’їзду на 
тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї та дали згоду на самоізоля-
цію з використанням системи через мобільний додаток, з моменту перетину держав-
ного кордону або перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану тери-
торію України та виїзду з неї.

6. Зобов’язання щодо самоізоляції припиняється автоматично після закінчення 
строку самоізоляції.

Установлений строк самоізоляції може бути змінено відповідно до галузевих стан-
дартів у сфері охорони здоров’я особами, визначеними абзацами другим — четвер-
тим пункту 4 цього Порядку.

7. У разі призначення зобов’язання щодо самоізоляції до системи вноситься ін-
формація про:

1) прізвище, ім’я, по батькові особи;
2) стать;
3) дату народження;
4) визначене особою місце самоізоляції (у разі ненадання особою відомостей про 

місце самоізоляції місцем самоізоляції вважається зареєстроване місце проживан-
ня особи);

5) зареєстроване місце проживання особи;
6) засоби зв’язку (номер телефону);
7) місце роботи, навчання, дитячий заклад та їх адреси;
8) можливість щодо забезпечення піклування іншими про особу;
9) стан здоров’я (зокрема про перебіг хвороби COVID-19, результати досліджень 

за методом полімеразної ланцюгової реакції, про госпіталізацію особи);
10) контактних осіб (за наявності);
11) строк самоізоляції.
8. Лікуючий лікар вносить до системи інформацію про хворих, які перебувають на 

самоізоляції з легким перебігом COVID-19, а також формує первинний перелік кон-
тактних осіб за інформацією хворих.

9. Працівники державних установ МОЗ епідеміологічного профілю в процесі про-
ведення епідеміологічного розслідування верифікують первинний перелік контак-
тних осіб та доповнюють інформацію про осіб, які потребують самоізоляції, з ура-
хуванням розвитку COVID-19, встановлюють зобов’язання щодо самоізоляції таких 
осіб.

10. Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у визна-
ченому ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім 
тих, з якими спільно проживають.

11. Поточний контроль за перебуванням особи в місці самоізоляції здійснюється 
за вибором особи в один із таких способів:

працівниками Національної поліції, Національної гвардії відповідно до внутріш-
нього порядку заходів з контролю за самоізоляцією, державних установ МОЗ епі-
деміологічного профілю, посадовими особами, уповноваженими органами місцево-
го самоврядування;

за допомогою системи через мобільний додаток.
Особа вважається такою, що обрала здійснення контролю за допомогою системи 

через мобільний додаток, з моменту авторизації в ньому. До моменту авторизації по-
точний контроль здійснюється працівниками Національної поліції, Національної гвар-
дії, державних установ МОЗ епідеміологічного профілю, посадовими особами, упо-
вноваженими органами місцевого самоврядування.

12. Поточний контроль за додержанням умов самоізоляції з використанням мо-
більного додатка здійснюється за допомогою сукупності інформації, зокрема пере-
вірки відповідності фотографії обличчя особи еталонній фотографії, зробленій під 
час встановлення мобільного додатка, та геолокації мобільного телефона в момент 
фотографування.

Після встановлення мобільного додатка в будь-який час протягом доби особа 
отримує повідомлення (push-повідомлення). У разі отримання повідомлення особа 
повинна протягом 15 хвилин за допомогою мобільного додатка зробити фото сво-
го обличчя.

У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності зв’язку з мобільним 
додатком, видалення, встановлення обмежень щодо передачі інформації за допомо-
гою мобільного додатка до органів Національної поліції надсилається повідомлен-
ня про випадок порушення умов самоізоляції. Надсилання повідомлення є підста-
вою для подальшого здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії 
контролю за додержанням зобов’язання щодо самоізоляції.

Надсилання повідомлення до органів Національної поліції не може бути окремою 
підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушен-
ня правил карантину.

13. Поточний контроль за додержанням правил самоізоляції працівники Націо-
нальної поліції, Національної гвардії, державних установ МОЗ епідеміологічного про-
філю, посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування, здійсню-
ють шляхом проведення перевірки фактичного перебування громадян за зазначени-
ми ними адресами самоізоляції.

14. З метою контролю за дотриманням правил самоізоляції на вулицях, у парках, 
інших громадських місцях працівники Національної поліції, представники Національ-
ної гвардії, працівники, уповноважені органами місцевого самоврядування, прово-

дять вибіркову перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують грома-
дянство чи її спеціальний статус. На електронний запит уповноважених осіб за до-
помогою системи надається інформація про те, чи потребує особа самоізоляції (зо-
крема про поширення на особу винятків, передбачених пунктом 17 цього Порядку).

15. Особи, які не мають можливості щодо забезпечення піклування про них у пе-
ріод самоізоляції іншими особами, повідомляють органам соціального захисту насе-
лення або вносять самостійно інформацію за допомогою мобільного додатка про не-
можливість одержати піклування.

16. Органи соціального захисту населення забезпечують соціальний супровід осіб, 
хворих на COVID-19.

За наявності можливості соціальний супровід забезпечується іншим особам, які 
потребують самоізоляції. Органи соціального захисту вносять до системи інформа-
цію про неможливість здійснення соціального супроводу осіб, які не є хворими на 
COVID-19.

17. Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які мають лабораторно під-
тверджений діагноз COVID-19) та щодо яких органи соціального захисту внесли до 
системи інформацію про неможливість їх соціального супроводу або щодо яких здій-
снюється поточний контроль за допомогою мобільного додатка, дозволяється:

двічі на день вигулювати домашніх тварин протягом не більше ніж однієї години 
на добу за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респірато-
рів без клапана видиху або медичних масок без клапана видиху;

відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськи-
ми засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кіломе-
три від місця самоізоляції, щодня протягом двох годин на добу за умови використан-
ня засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів без клапана видиху або ме-
дичних масок без клапана видиху.

18. Особа, яка перебуває на самоізоляції, має право звертатися за отриманням 
медичної допомоги. У невідкладних випадках особа, яка перебуває на самоізоляції, 
звертається за екстреною медичною допомогою.

ЗАтверДЖеНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 травня 2020 р. № 392
ПОряДОК 

проведення обов’язкової обсервації осіб, які здійснюють  
перетин державного кордону

1. Цей Порядок визначає механізм організації роботи місць обсервації та обсер-
вації осіб, які здійснюють перетин державного кордону (крім осіб, які є працівника-
ми дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, пред-
ставництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та чле-
нів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів 
повітряних, морських і річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо 
немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хворою на гостру респіра-
торну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом   SARS-CoV-2) (далі — особи).

Дія цього Порядку поширюється також на осіб, які в’їжджають з тимчасо-
во окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної рес-
публіки Крим і м. Севастополя через контрольні пункти в’їзду на тимчасово оку-
повану територію України та виїзду з неї (крім співробітників Місії Міжнародно-
го комітету червоного Хреста, співробітників акредитованих в Україні диплома-
тичних місій, зокрема тих, які проводять моніторинг ситуації та доставку гума-
нітарної допомоги населенню, що проживає на тимчасово окупованих терито-
ріях у Донецькій та Луганській областях, Автономної республіки Крим і м. Севас-
тополя, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хво-
рою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом  
SARS-CoV-2).

2. Метою організації роботи місць обсервації та обсервації осіб є запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.

3. Керівники обласних, Київської міської держадміністрацій:
визначають перелік спеціалізованих закладів для організації обсервації та надси-

лають його до штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відповідної адміні-
стративно-територіальної одиниці;

забезпечують чергування біля пунктів пропуску через державний кордон бригад 
екстреної (швидкої) медичної допомоги під час направлення осіб на обсервацію;

визначають обсяги витрат, необхідних для забезпечення транспортування осіб до 
місць обсервації, та укладають відповідні договори з постачальниками послуг;

забезпечують організацію харчування, яке здійснюється за рахунок коштів осіб, 
які перебувають в обсерваторах;

забезпечують організацію медичного (дистанційного) супроводу осіб у місцях об-
сервації, надання їм медичної допомоги та видачі листків непрацездатності в разі по-
треби.

4. МЗС та Мінінфраструктури під час організації заходів з перетину державного 
кордону щодня (не менше ніж за 24 години) інформують керівників обласних, Київ-
ської міської держадміністрацій про прогнозовану кількість осіб, які організовано пе-
ретинатимуть державний кордон.

5. Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відповідної адміні-
стративно-територіальної одиниці своїм рішенням визначає уповноважених осіб, від-
повідальних за організацію процесу обсервації осіб після того, як вони залишили те-
риторію пункту пропуску через державний кордон.

6. МвС, Національна поліція, Національна гвардія забезпечують:
охорону публічної безпеки та порядку під час направлення осіб у місця обсерва-

ції після того, як вони залишили територію пункту пропуску через державний кордон;
супровід транспортних засобів, а також аварійно-рятувальної та іншої спеціаль-

ної техніки під час транспортування організованих груп людей (більше ніж 40 осіб) 
до обсерваторів;

охорону публічної безпеки та порядку по зовнішньому периметру території міс-
ця обсервації.

7. Перебування осіб в обсерваторах, крім харчування, є безкоштовним.
Особи, які перебувають в обсерваторах, можуть отримувати особисті речі, про-

дукти харчування (крім алкогольних напоїв та речей, заборонених до зберігання) та 
зобов’язані дотримуватися правил, встановлених адміністрацією місця обсервації.

транспортування осіб від місця обсервації до місць проживання здійснюється за 
власні кошти осіб.

8. Адміністрація місця обсервації забезпечує:
підготовку місця обсервації до прийому осіб та створення належних умов для їх 

перебування;
дотримання вимог інфекційного контролю, забезпечення персоналу засобами ін-

дивідуального захисту під час обслуговування осіб, які перебувають на обсервації.
ЗАтверДЖеНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 травня 2020 р. № 392

ЗМІнИ, 
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 р. № 878 
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р.  
№ 848 і від 27 липня 1998 р. № 1156» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 86,  
ст. 2897; 2020 р., № 29, ст. 1044) слова і цифри «з першого числа місяця, наступ-
ного за місяцем, у якому відмінено карантин, введений постановою Кабінету Міні-
стрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на тери-
торії України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896), — із змінами, вне-
сеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 та від 
25 березня 2020 р. № 239» замінити словами і цифрами «з першого числа місяця, 
що настає за місяцем, у якому відмінено карантин, встановлений Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

2. Пункти 2—13 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р.  
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 23, ст. 896, № 27, ст. 994, ст. 996,  № 28, ст. 1024, № 29, ст. 1041, № 30,  
ст. 1061, № 32, ст. 1091, № 34, ст. 1139, № 35, ст. 1163, № 37, ст. 1211, № 38,  
ст. 1245) — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 травня  
2020 р. № 343 і від 14 травня 2020 р. № 377, виключити.

3. У пунктах 2 і 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня  
2020 р. № 287 «Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спря-
моване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2020 р., № 26, ст. 976, ст. 977) — із зміною, внесеною постановою Кабінету Міні-
стрів України від 4 травня 2020 р. № 343, слово «травня» замінити словом «червня».

4. в абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 
2020 р. № 291 «Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тим-
часово окуповану територію Автономної республіки Крим і м. Севастополя та виїзду 
з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» — із зміною, внесе-
ною постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 2020 р. № 343, слово «трав-
ня» замінити словом «червня».

5. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 240 
«Про запобігання поширенню на атомних електростанціях України гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офі-
ційний вісник України, 2020 р., № 28, ст. 1015) — із зміною, внесеною постано-
вою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 358, слова і цифри «на пе-
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ріод, визначений пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 берез-
ня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офі-
ційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)» замінити словами 
і цифрами «на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

6. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 р. № 246 
«Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо за-
йняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 29, ст. 1042,  
№ 38, ст. 1242):

1) в абзаці першому слова і цифри «визначений у постанові Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896), — із змінами, внесеними 
постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 та від 25 бе-
резня 2020 р. № 239» замінити словами і цифрами «визначений Кабінетом Міністрів 
України в акті про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на тери-
торії України коронавірусної хвороби (COVID-19)»;

2) в абзаці третьому слова і цифри «гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» замінити словами і цифрами «коронаві-
русної хвороби (COVID-19)».

7. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2020 р. № 247 
«Про особливості надання житлових субсидій» (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 29, ст. 1044) слова і цифри «на період карантину, встановленого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896), — із зміна-
ми, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 
та від 25 березня 2020 р. № 239» замінити словами і цифрами «на період каранти-
ну, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2».

8. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р.  
№ 338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим над-
звичайної ситуації» — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 травня 2020 р. № 343, слово «травня» замінити словом «червня».

9. в абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 
2020 р. № 264 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги» (Офіційний 
вісник України, 2020 р., № 32, ст. 1093) слова і цифри «на період карантину, встанов-
леного постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 »Про за-
побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, 
ст. 896) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 2 квіт-
ня 2020 р. № 255» замінити словами і цифрами «на період карантину, встановлено-
го Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

10. в абзаці першому пункту 3 та пункті 8 постанови Кабінету Міністрів України від 
8 квітня 2020 р. № 287 «Про розвиток соціальних сервісів для деяких соціальних груп 
населення» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 34, ст. 1129) слова і цифри «під 
час карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 р. № 211 »Про запобігання поширенню на території України гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)» замінити словами і цифрами «на пе-
ріод карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2».

11. в абзаці третьому пункту 2 Порядку використання коштів фонду боротьби 
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, та її наслідками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
22 квітня 2020 р. № 302 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 36, ст. 1191), слова 
і цифри «визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. 
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)» замінити словами і цифрами «визначений Ка-
бінетом Міністрів України в акті про встановлення карантину з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2».

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 329 «Деякі 
питання соціальної підтримки сімей з дітьми» (Офіційний вісник України, 2020 р.,  
№ 37, ст. 1208):

1) у пункті 1 слова і цифри «на період карантину, встановленого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 »Про запобігання поширен-
ню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, 
ст. 1061)» замінити словами і цифрами «на період карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України  
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

2) в абзаці першому пункту 6 Порядку виплати допомоги на дітей фізичним особам 
— підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та 
другої групи платників єдиного податку, затвердженого зазначеною постановою, слова 
і цифри «на період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від  
11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіцій-
ний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)» замінити словами і циф-
рами «на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою за-
побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

13. в абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квіт-
ня 2020 р. № 334 «Питання розміру оплати праці керівників, членів виконавчих орга-
нів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сек-
тору економіки» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 38, ст. 1244) слова і цифри 
«на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, встановлений по-
становою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобіган-
ня поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896,  
№ 30, ст. 1061)» замінити словами і цифрами «на період до завершення місяця, в 
якому відміняється карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України з метою за-
побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

14. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 
«Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, 
товари протиепідемічного призначення» слова і цифри «діє до закінчення каран-
тину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р.  
№ 211 »Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)» замінити словами і цифрами «діє до закінчен-
ня карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поши-
ренню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2».

15. У Порядку використання коштів, виділених для закупівлі апаратів штучної вен-
тиляції легень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квіт-
ня 2020 р. № 354:

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство «Медичні закупівлі 

України», що належить до сфери управління МОЗ і одержує після виконання вимог 
пункту 4 цього Порядку бюджетні кошти для здійснення заходів, передбачених пунк-
том 3 цього Порядку, на яке не поширюються вимоги пункту 9 Порядку складан-
ня, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 
установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. 
№ 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення 
одержувача бюджетних коштів.»;

2) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
«Одержувач бюджетних коштів погоджує з МОЗ технічні, якісні та інші характе-

ристики апаратів штучної вентиляції легень, які є предметом закупівлі, а також про-
ект договору, що буде укладатися за результатами закупівлі.»;

3) у пункті 7: 
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«Кошти на рахунки одержувача бюджетних коштів перераховуються після пого-

дження МОЗ проекту договору, що буде укладатися за результатами закупівлі.».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
друге речення абзацу третього замінити реченням такого змісту: «У договорах про 

закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти може передбачатися попередня 
оплата на строк не більше двох місяців.».

16. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 375 
«Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих категорій пра-
цівників, військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордон-
ної служби, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивіль-
ного захисту, поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення, на пе-
ріод дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобіган-
ня поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни» сло-
ва і цифри «на період дії карантину, встановленого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 11 березня 2020 р. № 211  «Про запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 
1061)» замінити словами і цифрами «на період карантину, установленого Кабі-
нетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України  
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

17. в абзаці другому розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 
р. № 477 «Деякі питання виплати заробітної плати та винагороди керівникам акціо-
нерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» слова і цифри «на період до за-
вершення місяця, в якому відміняється установлений згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061) ка-
рантин» замінити словами і цифрами «на період до завершення місяця, в якому від-
міняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2».

18. в абзаці другому розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 
р. № 478 «Деякі питання виплати заробітної плати та винагороди керівникам акціо-
нерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» слова і цифри 
«на період до завершення місяця, в якому відміняється установлений згідно з поста-
новою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, 
ст. 1061) карантин» замінити словами і цифрами «на період до завершення місяця, в 
якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою за-
побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

19. в абзаці другому розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 
р. № 479 «Деякі питання виплати заробітної плати та винагороди керівникам акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк України» слова і цифри «на період до 
завершення місяця, в якому відміняється установлений згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061) ка-
рантин» замінити словами і цифрами «на період до завершення місяця, в якому від-
міняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2».

20. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 372 «Про ви-
ділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запо-
бігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2»:

1) в абзаці першому пункту 3 постанови слова і цифри «визначений у постанові 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширен-
ню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 
1061)» замінити словами і цифрами «визначений Кабінетом Міністрів України в ак-
ті про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

2) у Порядку використання коштів, виділених для забезпечення здійснення деяких 
заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та лік-
відацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство «Медичні закупівлі 

України», що належить до сфери управління МОЗ і одержує після виконання вимог 
пункту 31 цього Порядку бюджетні кошти для здійснення заходів, передбачених під-
пунктом 1 пункту 3 цього Порядку, на яке не поширюються вимоги пункту 9 Порядку 
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бю-
джетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 люто-
го 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв ви-
значення одержувача бюджетних коштів.»;

доповнити Порядок пунктом 31 такого змісту:
«31. Одержувач бюджетних коштів погоджує з МОЗ технічні, якісні та інші харак-

теристики засобів індивідуального захисту, які є предметом закупівлі, а також проект 
договору, що буде укладатися за результатами закупівлі.»;

пункт 5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Кошти на рахунки одержувача бюджетних коштів перераховуються після пого-

дження МОЗ проекту договору, що буде укладатися за результатами закупівлі.».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

ЗАтверДЖеНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 травня 2020 р. № 392
ПЕрЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 р. № 228 «Питання пе-

ревезень авіаційним транспортом» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 27, ст. 995).
2. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 239 (Офіційний ві-
сник України, 2020 р., № 27, ст. 996).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 291 (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 35, ст. 1163).

4. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 2020 р. № 343.

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
рОЗПОрЯДЖеННЯ 

від 13 травня 2020 р. № 522-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
Голови Державного агентства резерву України 

на Барабаша М. О.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державно-

го агентства резерву України, виконання обов’язків Голови Державного агентства ре-
зерву України на заступника Голови зазначеного Агентства Барабаша Микиту Олек-
сандровича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
рОЗПОрЯДЖеННЯ 

від 13 травня 2020 р. № 537-р 
Київ

Про погодження призначення аулова в. в. 
виконуючим обов’язки генерального директора 

акціонерного товариства «Дніпровська 
теплоелектроцентраль»

Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо призначення Аулова 
володимира валентиновича виконуючим обов’язки генерального директора акціо-
нерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
рОЗПОрЯДЖеННЯ 

від 20 травня 2020 р. № 545-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків 
виконавчого директора національного фонду 

досліджень України на Губаря С. І.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку виконавчого ди-

ректора Національного фонду досліджень України, виконання обов’язків виконавчо-
го директора зазначеного Фонду на першого заступника виконавчого директора На-
ціонального фонду досліджень України Губаря Сергія Івановича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
рОЗПОрЯДЖеННЯ 

від 20 травня 2020 р. № 546-р 
Київ

Про звільнення теряєвої О. Г. 
з посади першого заступника Міністра охорони 

 здоров’я України
Звільнити теряєву Олену Геннадіївну з посади першого заступника Міністра охо-

рони здоров’я України згідно з поданою заявою.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
рОЗПОрЯДЖеННЯ 

від 20 травня 2020 р. № 551-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну  
посаду заступника Голови Державного 

агентства рибного господарства України 
Погодитися з пропозицією першого заступника Міністра енергетики та захисту 

довкілля Буславець О. А. щодо необхідності призначення на вакантну посаду заступ-
ника Голови Державного агентства рибного господарства України шляхом укладення 
контракту про проходження державної служби.

визначити першого заступника Міністра енергетики та захисту довкілля  
Буславець О. А. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установлено-
му порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
рОЗПОрЯДЖеННЯ 

від 20 травня 2020 р. № 557-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного  
фонду державного бюджету 

1. З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру 
у Дніпропетровській області виділити з резервного фонду державного бюджету Дер-
жавному космічному агентству (для державного підприємства «Науково-виробниче 
об’єднання «Павлоградський хімічний завод») кошти в сумі 133 452 тис. гривень на 
здійснення заходів з утилізації твердого ракетного палива з подальшим використан-
ням продуктів утилізації для виготовлення виробів ракетного озброєння під час здій-
снення заходів із зміцнення обороноздатності держави.

 Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за ра-
хунок коштів резервного фонду державного бюджету.

2. Державному космічному агентству:
затвердити в тижневий строк за погодженням із Міністерством розвитку еконо-

міки, торгівлі та сільського господарства та Міністерством фінансів перелік витрат, 
пов’язаних із здійсненням заходів, визначених у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 25 грудня 2020 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі звіт про ви-
користання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНет МІНІСтрІв УКрАЇНИ
рОЗПОрЯДЖеННЯ 

від 20 травня 2020 р. № 558-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного  
фонду державного бюджету

1. З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного харак-
теру у Дніпропетровській області виділити з резервного фонду державного бюдже-
ту Державному космічному агентству кошти в сумі 15 109 тис. гривень на здійснен-
ня заходів, пов’язаних із зберіганням та утилізацією компонентів рідкого ракетно-
го палива (гептилу).  

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету на безповоротній основі.    

2. Державному космічному агентству:
затвердити у двотижневий строк за погодженням із Міністерством розвитку еко-

номіки, торгівлі та сільського господарства і Міністерством фінансів перелік витрат, 
пов’язаних із здійсненням заходів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження; 

подати до 20 грудня 2020 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі звіт про ви-
користання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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