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  роЗПорЯДЖЕННЯ  
ПрЕЗИДЕНтА УкрАЇНИ

Про уповноваження т. Качки на підписання 
Листа-заявки України про приєднання  

до Угоди про заснування Консультаційного 
центру з питань права СОт та Протоколу  

про приєднання України до Угоди  
про заснування Консультаційного центру  

з питань права СОт
Уповноважити заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України — торгового представника України кАЧкУ тараса Андрійовича 
на підписання Листа-заявки України про приєднання до Угоди про заснування кон-
сультаційного центру з питань права Сот та Протоколу про приєднання України до 
Угоди про заснування консультаційного центру з питань права Сот.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. київ
29 квітня 2020 року
№ 308/2020-рп

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
ПоСтАНовА 

від 29 квітня 2020 р. № 315 
київ

Про визнання такими, що втратили чинність,  
деяких постанов Кабінету Міністрів України

кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
визнати такими, що втратили чинність, постанови кабінету Міністрів України згід-

но з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАтвЕрДЖЕНо 
постановою кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2020 р. № 315

ПЕрЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. № 81 «Про затвер-
дження Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації 
про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства» 
(офіційний вісник України, 2011 р., № 10, ст. 458).

2. Постанова кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 746 «Про внесен-
ня змін до Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформа-
ції про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства» 
(офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2597). 

3. Пункт 85 змін, що вносяться до постанов кабінету Міністрів України, затвердже-
них постановою кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 916 (офіційний 
вісник України, 2019 р., № 90, ст. 3000).

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
ПоСтАНовА 

від 29 квітня 2020 р. № 318 
київ

Про внесення зміни до пункту 2 
постанови Кабінету Міністрів України  

від 5 вересня 2007 р. № 1090
кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
внести  зміну  до  пункту 2 постанови кабінету Міністрів України від 5 вересня 

2007 р. № 1090 «Деякі питання виконання бюджетних програм, спрямованих на ре-
алізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжна-
родним банком реконструкції та розвитку» (офіційний вісник України, 2007 р., № 67, 
ст. 2577; 2018 р., № 37, ст. 1307), виклавши абзац четвертий в такій редакції:

«постанови кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання 
здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої опла-
ти товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (офіційний вісник 
України, 2020 р., № 2, ст. 64);».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
ПоСтАНовА 

від 29 квітня 2020 р. № 327 
київ

Деякі питання відвідування адміністративних 
будівель із застосуванням відображення 

інформації, що міститься  
в документах, в електронному вигляді

кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
1. внести до Порядку відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими осо-

бами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, затвердже-
ного постановою кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 212 (офіційний 
вісник України, 2013 р., № 26, ст. 872; 2019 р., № 24, ст. 851), зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади у мі-
сячний строк з дня набрання чинності цією постановою забезпечити можливість від-
відування адміністративних будівель, в яких розміщуються такі органи, на підставі ві-
дображення інформації, що міститься у відповідних документах, в електронному ви-
гляді з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу елек-
тронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється (надається) особою через зазна-
чений мобільний додаток.

рекомендувати іншим органам державної влади та органам місцевого самовряду-
вання забезпечити можливість відвідування адміністративних будівель, в яких розмі-
щуються такі органи, на підставі відображення інформації, що міститься у відповід-
них документах, в електронному вигляді з використанням мобільного додатка Єди-
ного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється 
(надається) особою через зазначений мобільний додаток.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАтвЕрДЖЕНо 
постановою кабінету Міністрів України  

від 29 квітня 2020 р. № 327

ЗМІнИ, 
що вносяться до Порядку відвідування Будинку Уряду  

посадовими і службовими особами, громадянами України,  
іноземцями та особами без громадянства

1. Абзац шостий пункту 10 після слова «кордон» доповнити словами  «(у то-
му числі відображення інформації, що міститься у відповідних документах, в елек-
тронному вигляді з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-
порталу електронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється (надається) особою 
через зазначений мобільний додаток)».

2. Абзац перший пункту 16 після слів «(для неповнолітніх — свідоцтво про наро-
дження, учнівський або студентський квиток)» доповнити словами «, у тому числі ві-
дображення інформації, що міститься у відповідних документах, в електронному ви-
гляді з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу елек-
тронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється (надається) особою через зазна-
чений мобільний додаток».

3. У пункті 17:
1) абзац другий після слів «громадянство України» доповнити словами «(у то-

му числі відображення інформації, що міститься у відповідних документах, в елек-
тронному вигляді з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-
порталу електронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється (надається) особою 
через зазначений мобільний додаток)»;

2) абзац третій після слів «громадянство України» доповнити словами «(у то-
му числі відображення інформації, що міститься у відповідних документах, в елек-
тронному вигляді з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-
порталу електронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється (надається) особою 
через зазначений мобільний додаток)».

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 447-р 
київ

Про звільнення нефьодова М. є.   
з посади Голови Державної митної служби 

України
Звільнити Нефьодова Максима Євгеновича з посади Голови Державної митної 

служби України відповідно до частини першої статті 871 Закону України «Про дер-
жавну службу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 448-р 
київ

Про звільнення Зелді р. Д.  
з посади заступника Голови Державної  

митної служби України
Звільнити Зелді роберта Дезидеровича з посади заступника Голови Державної 

митної служби України відповідно до частини першої статті 871 Закону України «Про 
державну службу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 449-р 
київ

Про звільнення Петухова С. І. 
з посади заступника Голови Державної  

митної служби України
Звільнити Петухова Сергія ігоровича з посади заступника Голови Державної мит-

ної служби України відповідно до частини першої статті 871 Закону України «Про дер-
жавну службу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 453-р 
київ

Про звільнення венцковського Д. Ю. 
з посади заступника Голови Державної 

податкової служби України
Звільнити венцковського Дмитра Юрійовича з посади заступника Голови Держав-

ної податкової служби України відповідно до частини першої статті 871  Закону Укра-
їни «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 454-р 
київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків Голови Державної податкової 

служби України на тітарчука М. І. 
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Держав-

ної податкової служби України, виконання обов’язків Голови Державної податкової 
служби України на заступника Голови зазначеної Служби тітарчука Михайла івано-
вича.  

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 455-р 
київ

Про необхідність призначення на вакантну 
посаду Голови Державної податкової служби 

України
Погодитися з пропозицією Міністра фінансів України Марченка С. М. щодо необ-

хідності призначення на вакантну посаду Голови Державної податкової служби Укра-
їни шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

визначити першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. в. уповнова-
женою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 477-р 
київ

Деякі питання виплати заробітної плати  
та винагороди керівникам акціонерного 

товариства комерційний банк «ПриватБанк»
відповідно до пункту 10 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 

квітня 2020 р. № 553-іХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2020 рік»:

рекомендувати наглядовій раді акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватБанк» у квітні 2020 р. та 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 території України гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2»  (офіційний вісник Укра-
їни,  2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)  карантин, забезпечити в межах власних 
повноважень виплату голові та членам правління акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПриватБанк» заробітної плати у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мі-
німальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. При цьому в зазначе-
ному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непра-
цездатності та оплата щорічної відпустки;

членам наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» 
забезпечити вжиття заходів, спрямованих на отримання сум винагороди у розмірі, 
що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січ-
ня 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 478-р 
київ

Деякі питання виплати заробітної плати  
та винагороди керівникам акціонерного 

товариства «Державний експортно-імпортний 
банк України»

відповідно до пункту 10 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 
квітня 2020 р. № 553-іХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2020 рік»:

рекомендувати наглядовій раді акціонерного товариства «Державний експортно-
імпортний банк України» у квітні 2020 р. та на період до завершення місяця, в якому 
відміняється установлений згідно з постановою кабінету Міністрів України від 11 бе-
резня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2»  (офіційний 
вісник України,  2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)  карантин, забезпечити в ме-
жах власних повноважень виплату голові та членам правління акціонерного товари-
ства «Державний експортно-імпортний банк України» заробітної плати у розмірі, що 
не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 
року. При цьому в зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допо-
моги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки;

членам наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорт-
ний банк України» забезпечити вжиття заходів, спрямованих на отримання сум ви-
нагороди у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, вста-
новленої на 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 479-р 
київ

Деякі питання виплати заробітної плати  
та винагороди керівникам акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк 

України»
відповідно до пункту 10 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 

квітня 2020 р. № 553-іХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2020 рік»:

рекомендувати наглядовій раді акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» у квітні 2020 р. та на період до завершення місяця, в якому відміня-
ється установлений згідно з 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)  карантин, забезпечити в межах влас-
них повноважень виплату голові та членам правління акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» заробітної плати у розмірі, що не перевищує 10 роз-
мірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. При цьому в 
зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій 
непрацездатності та оплата щорічної відпустки;

членам наглядової ради акціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» забезпечити вжиття заходів, спрямованих на отримання сум винагороди 
у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 
на 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 квітня 2020 р. № 456-р 

Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду 
Голови Державної аудиторської служби України

Погодитися з пропозицією Міністра фінансів України Марченка С. М. щодо не-
обхідності призначення на вакантну посаду Голови Державної аудиторської служби 
України шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. уповнова-
женою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 457-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду  
державного секретаря Міністерства інфраструктури 

України
Погодитися з пропозицією Міністра інфраструктури України Криклія В. А. щодо 

необхідності призначення на вакантну посаду державного секретаря Міністерства 
інфраструктури України шляхом укладення контракту про проходження державної 
служби.

Визначити Міністра інфраструктури України Криклія В. А. уповноваженою особою 
для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 458-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду  
заступника Голови Державної податкової  

служби України 
Погодитися з пропозицією Міністра фінансів України Марченка С. М.  щодо необ-

хідності призначення на вакантну посаду заступника Голови Державної податкової 
служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. уповнова-
женою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 461-р 
Київ

Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 26 лютого 2020 р. № 169 

Скасувати як таке, що не реалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 лютого 2020 р. № 169 «Про призначення Лозинського В. М. першим заступни-
ком Міністра розвитку громад та територій України». 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

У зв’язку із закінченням IV кліматичного періоду 
(1991—2020) кліматологи Центральної геофізичної об-
серваторії імені Бориса Срезневського визначили но-
ві кліматичні норми для міста Києва у квітні за темпе-
ратурою повітря та опадами.  Їх нові значення такі: за 
температурою повітря +10,0°С (було +8,7°С), за опада-
ми 42 мм (було 49 мм). 

ОГОЛОШЕННЯ

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до:
     Правил (договірних умов) споживчого кредитування позичальників  

АТ «УКРСИББАНК» з можливістю відкриття та розрахунко-
во-касового обслуговування карткових (поточних) рахун-
ків (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на сай-
ті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у примі-
щеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр»  
№ 105 від 09.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями,  
наступних змін, а саме:

зміни назви посади, аналогу власноручного підпису уповноваженої особи 
та печатки Банку (факсиміле) у такій редакції:

Начальник Департаменту з прода-
жу продуктів споживчого кредиту-
вання АТ «УКРСИББАНК» 
Трегубов Б. Ю.

та/або

Начальник Центру маркетингу та 
прямих продажів споживчого кре-
дитування  Департаменту з прода-
жу продуктів споживчого кредиту-
вання АТ «УКРСИББАНК»   
Дікфідан В.С.  

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в  
офіційному друкованому виданні, а саме: 05.05.2020 р.

Датою початку дії змін до Правил є дата опублікування актуалізованих 
Правил на офіційній веб-сторінці (веб-сайті) АТ “УКРСИББАНК” в мережі  
Інтернет.

В. О. Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» Кашперук А. Б. 

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі - Банк) повідомляє про внесення до:

    Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково–  

касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в  

АТ «УКРСИББАНК» (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення 

на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у примі-

щеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 

від 09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, а саме:

зміни назви посади, аналогу власноручного підпису уповноваженої особи 

та печатки Банку (факсиміле) у такій редакції:

Начальник Центру маркетингу та 
прямих продажів споживчого кре-
дитування  Департаменту з продажу 
продуктів споживчого кредитування 
АТ «УКРСИББАНК»   
Дікфідан В.С.  

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офі-

ційному друкованому виданні, а саме: 05.05.2020 р.

Датою початку дії змін до Правил є дата опублікування актуалізованих 

Правил на офіційній веб-сторінці (веб-сайті) АТ “УКРСИББАНК” в мережі  

Інтернет.

В. О. Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» Кашперук А. Б. 

Повістка про виклик
У зв’язку з неявкою 30.04.2020 року, відповідно до вимог ст.ст. 133, 

135 КПК України, повторно викликається Янукович Віктор Федорович, 
09.07.1950 р.н., на 15 год. 00 хв. 13 травня 2020 року до слідчого третьо-
го відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчи-
нених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державно-
го бюро розслідувань Береста О.О., для набуття процесуального статусу та 
проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №62019000000000046, за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15,  
кабінет №513, тел. (044) 294-64-17.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області пе-

ребуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, 
Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олек-
сандра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинува-
ченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, 
останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Крем-
лівський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального провадження за 
його обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюєть-
ся в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 14 трав-
ня 2020 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області, за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити 
суд про причини неявки інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О.В. Ільяшевич

Краматорський міський суд Донецької області розглядає кримінальне 
провадження №229/2744/16-к (провадження №1-кп/234/543/20) за обвину-
ваченням відносно Селіванова Андрія Володимировича, за ч.1 ст.258-3 КК 
України.

Викликається обвинувачений: Селіванов Андрій Володимирович, 
21.08.1977 року народження, який зареєстрований у будинку 119 по вул. 
Одеська у м. Макіївка Донецької області, на 14 травня 2020 року о 13-00 го-
дині для участі у судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Крама-
торського міського суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. 
Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. №18. 

Суддя Данелюк О.М.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 462-р 
Київ

Про звільнення Москаленко В. В.  
з посади заступника Міністра розвитку громад  

та територій України  
Звільнити Москаленко Валентину Володимирівну з посади заступника Міністра 

розвитку громад та територій України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 463-р 
Київ

Про призначення Лозинського В. М.  
першим заступником Міністра розвитку громад  

та територій України  
Призначити Лозинського Василя Мироновича першим заступником Міністра роз-

витку громад та територій України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 464-р 
Київ

Про призначення Суярка С. М. державним  
секретарем Міністерства соціальної  

політики України
Призначити Суярка Сергія Миколайовича державним секретарем Міністерства 

соціальної політики України з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до 
законодавства, встановивши випробування строком на два місяці.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 465-р 
Київ

Про призначення Любченка О. М.    
 Головою Державної податкової  

служби України  
Призначити Любченка Олексія Миколайовича Головою Державної податкової 

служби України з 30 квітня 2020 р. шляхом укладення контракту про проходження 
державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поши-
ренню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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