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  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 27 травня 2020 р. № 410 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України у сфері оплати праці 

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 27 травня 2020 р. № 410

ЗМІнИ, 
що вносяться до деяких постанов  

Кабінету Міністрів України у сфері оплати праці
1. у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів україни від 8 лютого 1995 р. № 100 «Про 

затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» (ЗП україни, 1995 р., 
№ 4, ст. 111; офіційний вісник україни, 2012 р., № 7, ст. 249) слова «Міністерством со-
ціальної політикиa замінити словами «Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства».

2. у постанові Кабінету Міністрів україни від 19 травня 1999 р. № 859 «Про умови 
і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній 
власності, та об’єднань державних підприємств» (офіційний вісник україни, 1999 р., № 
21, ст. 957; 2000 р., № 18, ст. 742; 2012 р., № 7, ст. 249):

1) в абзаці третьому пункту 3 слова «Міністерством праці та соціальної політики і Мі-
ністерством економіки» замінити словами «Міністерством розвитку економіки, торгів-
лі та сільського господарства»;

2) у пункті 5 слова «Міністерству економіки, Міністерству праці та соціальної політи-
ки» замінити словами «Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського госпо-
дарства», а слово «загальнодержавній» — словом «державній»;

3) у пункті 6 слова «Міністерству соціальної політики» замінити словами «Міністер-
ству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства».

3. у пункті 6 постанови Кабінету Міністрів україни від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про 
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з опла-
ти праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфе-
ри» (офіційний вісник україни, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 52, ст. 3287) слова 
«Міністерством праці та соціальної політики» замінити словами «Міністерством розви-
тку економіки, торгівлі та сільського господарства».

4. у постанові Кабінету Міністрів україни від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упоряд-
кування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 
органів прокуратури, судів та інших органів» (офіційний вісник україни, 2006 р., № 10, 
ст. 632; 2012 р., № 7, ст. 249):

1) у пункті 10 слова «Міністерства соціальної політики» замінити словами «Мініс-
терства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства», а слова «державно-
му органі» — словами «органі місцевого самоврядування»;

2) у пункті 12 слова «державних органів та» виключити, а слова «Міністерство соці-
альної політики» замінити словами «Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства».

5. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів україни від 20 січня 2016 
р. № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і 
начальницького складу та поліцейських» (офіційний вісник україни, 2016 р., № 6, ст. 
316, № 10, ст. 447; 2019 р., № 14, ст. 508, № 58, ст. 1998) слова «Міністерством соціаль-
ної політики» замінити словами «Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства».

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 20 травня 2020 р. № 421 
Київ

Про внесення змін до Порядку функціонування 
системи фіксації адміністративних 

правопорушень у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху в автоматичному режимі

Кабінет Міністрів україни ПОСтанОвЛяє:
Внести до Порядку функціонування системи фіксації адміністративних правопору-

шень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів україни від 10 листопада 2017 р. № 833  (офі-
ційний вісник україни,2017 р., № 92, ст. 2800; 2018 р., № 98, ст. 3232), зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗатВЕРДЖЕНо 

постановою Кабінету Міністрів україни 
від 20 травня 2020 р. № 421

ЗМІнИ,  
що вносяться до Порядку функціонування системи фіксації адміністративних 

правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному 
режимі

1.  В абзаці першому пункту 9 слова «монтуються/розміщуються по зовнішньому 
периметру доріг на об’єктах вулично-дорожньої інфраструктури і будівель, службових 
транспортних засобах та» виключити.

2.  Пункти 10 і 11 викласти в такій редакції:
«10. За способом і місцем установлення та використання технічні засоби (прилади 

контролю) можуть бути:
стаціонарними, що монтуються/розміщуються на штучних спорудах, технічних за-

собах організації (регулювання) дорожнього руху, інженерному облаштуванні автомо-
більних доріг, вулично-дорожній мережі населених пунктів, будівлях та використову-
ються в безперервному режимі;

мобільними (рухомими), що монтуються/розміщуються уповноваженими органа-
ми (підрозділами) Національної поліції на автомобільних дорогах та використовуються 

протягом обмеженого періоду часу шляхом періодичної зміни місць їх установлення, а 
також на службових транспортних засобах Національної поліції.

11. Мережа стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) відповідно до місць 
їх монтажу/розміщення може бути загальнодержавною або місцевою.

Загальнодержавна мережа стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) 
впроваджується на аварійно-небезпечних місцях (ділянках) та/або місцях (ділянках) 
концентрації дорожньо-транспортних пригод автомобільних доріг загального користу-
вання державного значення за рішеннями власників таких доріг.

Місцева мережа стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) впроваджуєть-
ся на аварійно-небезпечних місцях (ділянках) та/або місцях (ділянках) концентрації до-
рожньо-транспортних пригод автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг у містах та інших населених пунктах за рішенням органу міс-
цевого самоврядування.

Місця встановлення стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) письмо-
во погоджуються з відповідним уповноваженим органом Національної поліції, а вста-
новлення таких засобів на залізничних переїздах додатково письмово погоджується з 
власниками цих переїздів.».

3.  абзац сьомий пункту 15 виключити.
4.  Доповнити Порядок пунктом 19 такого змісту:
«19. Для впровадження та подальшого функціонування системи уповноваженими 

органами, установами МВс, Національної поліції укладаються із суб’єктами господарю-
вання — резидентами україни господарські договори, зокрема довгострокові, на заку-
півлю бланкової та іншої продукції і послуг поштового зв’язку з пересилання на всій те-
риторії україни рекомендованих листів з оплатою шляхом нанесення на поштове від-
правлення відбитка про оплату та повідомлень про вручення, а також інших товарів, ро-
біт та послуг, пов’язаних із забезпеченням впровадження та функціонування системи.».

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 29 травня 2020 р. № 424 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 20 травня 2020 р. № 392
 Кабінет Міністрів україни ПОСтанОвЛяє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів україни від 20 травня 2020 р. № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території україни гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів по-
слаблення протиепідемічних заходів» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗатВЕРДЖЕНо 

постановою Кабінету Міністрів україни 
від 29 травня 2020 р. № 424

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 20 травня 2020 р. № 392
1. у постанові:
1) абзац шостий пункту 6 після слів «правоохоронних органів» доповнити словами «, 

учасників та осіб, залучених до організації та проведення спортивних заходів, навчаль-
но-тренувального процесу, представників професійних спортивних клубів»;

2) у пункті 7:
абзац шостий після слів «локомотивних бригад» доповнити словами  «, учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання разом з однією особою, що супроводжує кож-
ного з них»;

абзац сьомий після слів «і м. севастополя» доповнити словами «, учасників зовніш-
нього незалежного оцінювання разом з однією особою, що супроводжує кожного з 
них».

2. у пункті 1 Порядку проведення обов’язкової обсервації осіб, які здійснюють пере-
тин державного кордону, затвердженого зазначеною постановою:

1) абзац перший після слів «локомотивних бригад» доповнити словами «, учасників 
зовнішнього незалежного оцінювання разом з однією особою, що супроводжує кож-
ного з них»;

2) абзац другий після слів «що проживає на тимчасово окупованих територіях у До-
нецькій та Луганській областях, автономної Республіки Крим і м. севастополя» допо-
внити словами «, учасників зовнішнього незалежного оцінювання разом з однією осо-
бою, що супроводжує кожного з них».

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 27 травня 2020 р. № 425 
Київ

Деякі питання оптимізації системи центральних  
органів виконавчої влади 

Кабінет Міністрів україни ПОСтанОвЛяє:
1. Перейменувати Міністерство енергетики та захисту довкілля україни на Міністер-

ство енергетики україни. 
2. утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів україни.
3. установити, що:
1) Міністерство енергетики:
забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, 

ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та 
нафтогазопереробному комплексах;

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері ефективного ви-
користання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива (крім забезпечення енергоефективності буді-
вель та інших споруд) та у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики і те-
плопостачання;

2) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів:
 забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколиш-

нього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених за-
коном, радіаційної, біологічної і генетичної безпеки, у сфері рибного господарства та 
рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регу-

лювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісо-
вого та мисливського господарства; 

забезпечує формування та реалізацію державної політики:
- у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управ-

ління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
- у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;
- у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відсе-

лення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорно-
бильської аЕс та перетворення об’єкта «укриття» на екологічно безпечну систему, а та-
кож здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відхода-
ми на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення;

- щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишньо-
го природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони при-
родних ресурсів;

- щодо здійснення державного геологічного контролю, а також у сфері збереження 
озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та 
адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції ооН про зміну клімату та 
Кіотського протоколу до неї, Паризької угоди;

3) Міністерство енергетики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
є правонаступниками прав, обов’язків та майна Міністерства енергетики та захисту до-
вкілля у відповідних сферах;

4) забезпечення діяльності Міністерства енергетики та Міністерства захисту довкіл-
ля та природних ресурсів у 2020 році здійснюється в межах видатків, передбачених на 
забезпечення діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів україни зміни, що додаються.
5. Міністерству енергетики та Міністерству захисту довкілля та природних ресур-

сів у місячний строк забезпечити підготовку і внесення на розгляд Кабінету Міністрів 
україни:

проектів положень про відповідні центральні органи виконавчої влади;
пропозиції щодо внесення змін до актів, що випливають із цієї постанови.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗатВЕРДЖЕНо 

постановою Кабінету Міністрів україни 
від 27 травня 2020 р. № 425

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів україни від 26 грудня 2011 р.  
№ 1399 «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи 
виконавчої влади» (офіційний вісник україни, 2012 р., № 7, ст. 246; 2014 р., № 28,  
ст. 793):

1) позицію
«Мінприроди 1»

замінити такою позицією:
«Міністерство захисту довкілля та природних  
ресурсів

1»;

2) позицію
«Міненерговугілля 1»

замінити такою позицією:
«Міністерство енергетики 1».

2. у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів україни від 5 квітня 2014 р. № 85 
«Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та терито-
ріальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» 
(офіційний вісник україни, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2019 р.,  
№ 78, ст. 2700; 2020 р., № 12, ст. 485):

1) позицію
«Мінекоенерго 681 677»

замінити такою позицією:
«Міністерство енергетики 373 373»;

2) доповнити додаток такою позицією:
«Міністерство захисту довкілля  
та природних ресурсів

 308 304».

3. у схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої вла-
ди Кабінетом Міністрів україни через відповідних членів Кабінету Міністрів україни, за-
твердженій постановою Кабінету Міністрів україни від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (офіційний вісник украї-
ни, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898):

1) у розділі І:
позицію
«Міністерство енергетики та захисту довкілля україни»
замінити такою позицією:
«Міністерство енергетики україни»;
доповнити розділ такою позицією:
«Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів україни»;
2) у розділі ІІI:
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) через Міністра енергетики україни:
Державна інспекція енергетичного нагляду україни
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження україни»;
доповнити розділ пунктом 14 такого змісту:
«14) через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів україни:
Державне агентство лісових ресурсів україни
Державне агентство рибного господарства україни
Державна служба геології та надр україни
Державне агентство водних ресурсів україни
Державна екологічна інспекція україни
Державне агентство україни з управління зоною відчуження».
4. абзац четвертий пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів україни від 18 серпня 2017 р. № 647 «Де-
які питання реалізації комплексної реформи державного управління» (офіційний ві-
сник україни, 2017 р., № 70, ст. 2120; 2019 р., № 22, ст. 766, № 100, ст. 3366), виклас-
ти в такій редакції:

«Міністерство енергетики — 80 посад;».

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .

для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2020 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

на 6 місяці . . . . . . . 180 грн . . . . . . . . . . 312 грн

Триває 
передплата 
на 2020 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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документи

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
До уваги

товариства з обмеженою відповідальністю  
«ЕНЕРГОІНВЕСТ-ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної  

особи 40187178) і товариства з обмеженою  
відповідальністю «ПРОМПОСТАЧ ГРУП»  

(ідентифікаційний код юридичної особи 41191887)
За результатами розгляду справи № 143-26.13/63-19 Антимо-

нопольним комітетом України прийнято рішення від 12.12.2019 
№813-р, відповідно до якого дії товариства з обмеженою від-
повідальністю «ЕНЕРГОІНВЕСТ-ПЛЮС» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 40187178) і товариства з обмеженою відпо-
відальністю «ПРОМПОСТАЧ ГРУП» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 41191887) визнано порушеннями, передбаченими 
пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинен-
ня антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворен-
ня результатів торгів на закупівлю — «Блоки, шафи та пристрої 
розподільні» (оголошення № UA-2017-07-06-000208-с), прове-
дених регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Укра-
їнська залізниця».

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному 
веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.
gov.ua) в розділі «Рішення та розпорядження».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини 
першої статті 56 Закону України «Про захист економічної кон-
куренції».

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю 

«ГОЛЕКС»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 

39711390)
За результатами розгляду справи  

№ 143-26.13/49-19 про вчинення товариством з 
обмеженою відповідальністю «ГОЛЕКС» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 39711390) 
порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 
Закону України «Про захист економічної кон-
куренції», у вигляді подання недостовірної ін-
формації Антимонопольному комітету Украї-
ни, Тимчасова адміністративна колегія Антимо-
нопольного комітету України прийняла рішення 
від 23.12.2019 №96-р/тк.

Інформація про прийняте рішення розміще-
на на офіційному веб-сайті Антимонопольно-
го комітету України (http://www.amcu.gov.ua) в 
розділі «Рішення та розпорядження».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу 
п’ятого частини першої статті 56 Закону України 
«Про захист економічної конкуренції».

У провадженні Вищого антикорупційного суду 
перебуває обвинувальний акт із матеріалами су-
дового провадження у кримінальному проваджен-
ні за № 42014000000000071 за обвинуваченням 
Меденцева Павла Анатолійовича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 368 КК України. 

У зв’язку з чим викликається Меденцев Павло 
Анатолійович, 30.03.1983 року народження, уро-
дженець м. Одеси, зареєстрований за адресою:  
м. Одеса, Французький бульвар, буд. 22, корп. 1, 
кв. 204, останнє відоме місце проживання: м. Оде-
са, вул. Баштанна, буд. 7/3,  який обвинувачується 
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 4 ст. 368 КК України, у судові засідання, 
які відбудуться 03 червня 2020 року о 09:00 год., 04 
червня 2020 року о 09:00 год. у приміщенні Вищо-
го антикорупційного суду (місто Київ, проспект Пе-
ремоги, 41), головуючий суддя: Коліуш О. Л., судді: 
Ткаченко О. В., Шкодін Я. В.

Відповідно до ухвали Вищого антикорупційного 
суду від 09.04.2020 постановлено здійснювати дис-
танційне судове провадження вказаних судових за-
сідань в режимі відеоконференції з Приморським 
районним судом м. Одеси. 

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

АТ «Дельта Банк» повідомляє:
Яменка Л. І.,  начальника Мар’їнського відділення; 
Адаменко О. В., провідного економіста Горлівського 

відділення;
Потапенка В. В., начальника Донецького відділення №2;
Староконь К. С., завідуючу касою Донецького відділен-

ня №2;
Смеловенко К. Ю., фахівця з продажу Антрацитівсько-

го відділення;
Грушко К. Ю., адміністраторку залу Луганського відді-

лення № 3;
Бахмач Ю. В., фахівця з продажу Луганського відділен-

ня № 3;
Затолоку Ю. В., кредитного інспектора відділу спожив-

чого кредитування Донецької області;
Терещенко І. С., кредитного інспектора відділу спожив-

чого кредитування АР Крим;
Удовиченко А. І., кредитного інспектора сектору спо-

живчого кредитування м. Сімферополь;
Кліментову К.О., кредитного інспектора відділу спожив-

чого кредитування м. Севастополь;
Кредитних інспекторів відділу споживчого кредитуван-

ня Луганської області:
Анищенко Ю.В.; Коз’якову О. Г.; Мазурик І. Ю.; Слобо-

денюк Н. А.; Христофорова М. В.;
Фахівців з альтернативних продажів відділу споживчо-

го кредитування Харківської та Луганської областей:
Болтову Т.Ю.; Данилову Ю. Г.; Лазарєву О. В.;  

Моренець В. О.; Пряхіну А. Ю.
про звільнення на підставі п.1 ст.40 КЗпПУ (у зв’язку 

з повною ліквідацією банку) 31 липня 2020 року. До дня 
звільнення необхідно повідомити Банку свої реквізити для 
проведення розрахунків, звернувшись за адресою: м. Ки-
їв,  01014, бул. Дружби Народів, 38, АТ «Дельта Банк», 
або за телефонами: +38044-594-35-01; (091)381-40-49; 
(091)381-41-96. 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
оголошує конкурс на заміщення наступних посад: 

Професора кафедри гематології і трансфузіології (1 посада на 0,5 ст.);
Доцентів кафедр: медицини праці, психофізіології та медичної екології (1 посада на 0,5 ст.), організації і економіки фармації  

(1 посада на 0,25 ст.), промислової і клінічної фармації та клінічної фармакології (1 посада на 0,5 ст.), ендокринології (1 посада на 
1 ст., 1 посада на 0,5 ст.).

Прийом  документів – 30 днів з дня опублікування оголошення в газеті «Урядовий кур’єр». 
Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9

До уваги ТОВ «ІНФУЗКЕЙК»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 41291124)

Антимонопольний комітет України 12.03.2020 прийняв рішення № 164-р про залишення рішення адміністратив-
ної колегії Київського обласного тервідділення від 17.10.2018 № 60/26-р/к у справі № 69/9-р-02-02-18 без змін.

Текст рішення розміщений на офіційному веб-сайті Комітету https://amcu.gov.ua у розділі Головна — Рішення та 
розпорядження.

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про захист еконо-
мічної конкуренції».

Київський районний суд м. Полтави викликає Порохню Євгена Олексійовича, 03.07.1944 р.н. 
(останнє відоме місце проживання: м. Полтава, вул. Зіньківська, 44), як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальному провадженню №552/3764/19 по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Судове засідання від-
будеться 22 червня 2020 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Полтава, пров. Хо-
рольського, 6, каб. №19, зал судових засідань №8 (каб. 19). В разі неявки справу буде розгляну-
то за Вашої відсутності. 

Суддя О. С. Калько

Після смерті 16.07.2013 року Москаленко Надії Григорівни, 18.02.1925 року наро-

дження, відкрилась спадщина. У Нововодолазькій державній нотаріальній конторі за-

ведено спадкову справу №7/2014р. Розшукується спадкоємець за заповітом Драгомир 

Валентина Василівна. Спадкоємцям померлого звертатись за адресою: 63202, смт Но-

ва Водолага, Харківської області, вул. Донця Григорія, 6 (кожної середи), або м. Харків, 

вул. Біблика, 57 (понеділок, вівторок, п’ятниця), тел. 095-44-73-635.

Втрачений судновий білет, виданий  
Інспекцією головного державного ре-
єстратора флоту України за номером 
CБ№17186 на судно «Казанка 5м2»  

бортовий номер УОА 22-66к, власник 
Дербоглав Ігор Альбинович,  

вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 травня 2020 р. № 413 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 18 травня 2016 р. № 335
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 

2016 р. № 335 «Про Координаційну раду з питань реформування державного 
управління» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 42, ст. 1577; 2017 р., № 40,  
ст. 1259; 2018 р., № 92, ст. 3046; 2019 р., № 94, ст. 3103) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 травня 2020 р. № 413

ЗМІНИ,  
що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів  

України від 18 травня 2016 р. № 335
1. Позицію 
«Голова НАДС, заступник голови Координаційної ради»
замінити такою позицією:
«Голова (заступник Голови) НАДС».
2. Виключити таку позицію:
«Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики».
3. Позицію
«Заступник Голови Держаудитслужби» 
замінити такою позицією: 
«Голова (заступник Голови) Держаудитслужби».
4. Позицію 
«Представник Офісу ефективного регулювання (за згодою)» 
замінити такою позицією: 
«Представник Рахункової палати України (за згодою)».
5. Позицію 
«Представник громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» (за зго-

дою)» 
замінити такою позицією: 
«Представники Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)».
6. Доповнити додаток такою позицією: 
«Представники громадських організацій (за згодою)».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 травня 2020 р. № 419 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 5 квітня 1999 р. № 541

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 р. № 541 

«Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих на-
вчальних закладів I—IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних на-
вчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та між-
міському автомобільному і залізничному транспорті територією України» (Офі-
ційний вісник України, 1999 р., № 14, ст. 561; 2004 р., № 36, ст. 2413; 2011 р.,  
№ 67, ст. 2586; 2013 р., № 85, ст. 3154; 2014 р., № 57, ст. 1551; 2017 р., № 88, 
ст. 2696) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 
1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 травня 2020 р. № 419
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету  
Міністрів України від 5 квітня 1999 р. № 541

1. Назву постанови викласти у такій редакції:
«Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду учням закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам невійськових) 
закладів фахової передвищої та вищої освіти у міському  

і приміському пасажирському транспорті, міжміському автомобільному 
пасажирському та залізничному транспорті територією України».

2. Пункти 1 і 2 викласти у такій редакції:
«1. Затвердити Порядок надання пільгового проїзду учням закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам невійськових) закладів фахо-
вої передвищої та вищої освіти у міському і приміському пасажирському транспор-
ті, міжміському автомобільному пасажирському та залізничному транспорті терито-
рією України, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам виконавчої влади, до 
сфери управління яких належать відповідні заклади освіти, Раді міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним ад-
міністраціям передбачати щороку під час формування проектів відповідних бюдже-
тів на наступні роки відповідно до законодавства кошти на витрати, пов’язані з надан-
ням учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсан-
там невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти пільгового проїзду.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастополь-
ській міським державним адміністраціям забезпечити вирішення в установлено-
му порядку питань, пов’язаних з наданням учням закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти, студентам (курсантам невійськових) закладів фахової передви-
щої та вищої освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, пільгового проїзду в при-
міському і міжміському автомобільному пасажирському транспорті, а також пільго-
вого проїзду всіх учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студен-
тів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навча-
ються у таких закладах освіти незалежно від форми власності, у міському пасажир-
ському транспорті.».

3. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:
1) назву Порядку викласти у такій редакції:

«ПОРЯДОК  
надання пільгового проїзду учням закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, студентам (курсантам невійськових) закладів фахової передвищої та 
вищої освіти у міському і приміському пасажирському транспорті, міжміському 

автомобільному пасажирському та залізничному транспорті територією України»;
2) пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. Вартість пільгового проїзду територією України у міському і приміському па-

сажирському транспорті, міжміському автомобільному пасажирському транспорті 
(крім таксі), а також у залізничному транспорті для учнів закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової перед-
вищої та вищої освіти, які навчаються у таких закладах освіти незалежно від форми 
власності за денною формою здобуття освіти, встановлюється в розмірі половини 
вартості відповідного квитка.»;

3) пункти 4 і 5 викласти у такій редакції:
«4. Кошти на пільговий проїзд учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої осві-
ти у міському пасажирському транспорті передбачаються у відповідних місцевих бю-
джетах, у приміському і міжміському автомобільному пасажирському транспорті — 
у кошторисах відповідних закладів освіти, у залізничному транспорті — централізо-
вано у державному бюджеті для МОН.

5. Порядок використання асигнувань, передбачених на певний рік у кошторисі за-
кладу освіти на пільговий проїзд учнів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої осві-
ти у приміському і міжміському автомобільному пасажирському транспорті, розро-
бляється у відкритому режимі з урахуванням віддаленості місця проживання таких 
здобувачів освіти від закладу освіти, їх матеріального становища та затверджуєть-
ся наказом керівника закладу освіти за погодженням із представниками органів сту-
дентського самоврядування, первинних профспілкових організацій осіб, які навча-
ються (у разі їх наявності), у межах коштів, виділених на зазначену мету.»;

4) у пункті 6:
в абзаці першому слова «Студенти та учні» замінити словами «Учні закладів про-

фесійної (професійно-технічної) освіти, студенти (курсанти невійськових) закладів 
фахової передвищої та вищої освіти»; 

в абзаці другому:

слова «студентам та учням» замінити словами «учням закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти, студентам (курсантам невійськових) закладів фахової пе-
редвищої та вищої освіти»;

слова «статус студента (учня)» замінити словами «відповідний статус здобувача 
освіти».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 травня 2020 р. № 423 
Київ

Про внесення змін у додаток 1  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 грудня 2019 р. № 1109
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
1. Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 груд-

ня 2019 р. № 1109 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких 
підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік» (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 3, ст. 154, № 41, ст. 1325) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 травня 2020 р. № 423
ЗМІНИ, 

що вносяться у додаток 1 до постанови Кабінету  
Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109

1. Позицію
«Водонепроникний лабораторний костюм 3926 20 00 00 

4818 50 00 00 
4818 90 10 00 
4818 90 90 00 
6210 10 92 00 
6210 10 98 00

0 тонн»

замінити такою позицією: 
«Водонепроникний лабораторний костюм* 3926 20 00 00 

4818 50 00 00 
4818 90 10 00 
4818 90 90 00 
6210 10 92 00 
6210 10 98 00

0 тонн».

2. Позицію
«Халат ізоляційний медичний одноразовий 3926 20 00 00 

4818 50 00 00 
4818 90 10 00 
4818 90 90 00 
6210 10 92 00 
6210 10 98 00

0 тонн»

замінити такою позицією:
«Халат ізоляційний медичний одноразовий* 3926 20 00 00 

4818 50 00 00 
4818 90 10 00 
4818 90 90 00 
6210 10 92 00 
6210 10 98 00

0 тонн».

3. Доповнити додаток виноскою «*» такого змісту:
_______
«* Крім товарів протиепідемічного призначення, що відносяться до 1—5 типів захисного 

одягу (захист від інфекційних агентів) (пункт 4.3. ДСТУ EN 14126:2008 «Одяг захисний. За-
хист від інфекційних агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випробу-
вання»), що підтверджується маркуванням, яке нанесено на продукцію відповідно до пунк-
ту 5 зазначеного ДСТУ.».

4. У пункті 2 приміток до додатка слова і цифри «до 1 червня 2020 року» за-
мінити словами і цифрами «до 1 липня 2020 року».
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ВНОЧІ
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18..23
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10..15
6..11

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ДОКУМЕНТИ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7 +12 +13 +18 Черкаська +7 +12 +13 +18

Житомирська +7 +12 +13 +18 Кіровоградська +8 +13 +14 +19
Чернігівська +7 +12 +13 +18 Полтавська +7 +12 +13 +18
Сумська +7 +12 +13 +18 Дніпропетровська +8 +13 +15 +20
Закарпатська +6 +11 +10 +15 Одеська +9 +14 +18 +23
Рівненська +6 +11 +11 +16 Миколаївська +8 +13 +18 +23
Львівська +5 +10 +9 +14 Херсонська +9 +14 +18 +23
Івано-Франківська +5 +10 +9 +14 Запорізька +8 +13 +18 +23
Волинська +6 +11 +11 +16 Харківська +8 +13 +15 +20
Хмельницька +6 +11 +10 +15 Донецька +9 +14 +16 +21
Чернівецька +6 +11 +9 +14 Луганська +8 +13 +16 +21
Тернопільська +6 +11 +10 +15 Крим +8 +13 +16 +21
Вінницька +7 +12 +13 +18 Київ +9 +11 +15 +17

Укргiдрометцентр

НАШ КАЛЕНДАР
1 червня — День захисту дітей; Всесвітній день батьків
4 червня — Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії
5 червня  — Всесвітній день охорони довкілля
6 червня  — День журналіста
7 червня  —  День працівників водного господарства; День праців-

ників  місцевої промисловості; Трійця
8 червня —  Всесвітній день океанів; 100 років із дня народження  

І. Кожедуба (1920—1991), українського льотчика-аса
12 червня —  День працівників фондового ринку; Всесвітній день 

боротьби з дитячою працею
13 червня — Всесвітній день поширення інформації про альбінізм
14 червня —  День працівників легкої промисловості; Всесвітній 

день донора крові
15 червня —  Всесвітній день поширення інформації про зловжи-

вання щодо людей похилого віку
15—30  — Петрів піст
червня  
16 червня — Міжнародний день сімейних грошових переказів
17 червня — Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
18 червня — День стійкої гастрономії
19 червня —  Міжнародний день боротьби із сексуальним насиль-

ством в умовах конфлікту
20 червня —  День біженців; 330 років із дня народження П. Кални-

шевського (1690—1803), останнього кошового ота-
мана Запорозької Січі

21 червня —  День медичного працівника; День батька;  Міжнарод-
ний день йоги

22 червня —  День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні

23 червня —  День державної служби; День державної служби ООН; 
Міжнародний день удів;   30 років тому (1990) розпо-
чалося повернення кримських татар на батьківщину

25 червня — День моряка
26 червня —  Міжнародний день на  підтримку  жертв тортур; Між-

народний день боротьби зі зловживанням наркотич-
ними засобами та їх незаконним обігом

27 червня — День мікро- , малих  та середніх підприємств
28 червня —  День Конституції України;  День молодіжних і дитячих 

громадських організацій
29 червня — Міжнародний день тропіків
30 червня — Міжнародний день астероїда

Весну проводжаєм,  
літо зустрічаєм
ТРАДИЦІЇ. Свято Трійці велелюдно відзначають у містах  
і селах й у наші дні

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Минула  зима поскупи-
лася снігом, а весна до-

щами.  Лише кінець трав-
ня зволожив спраглу зем-
лю. Особливо обділеними во-
логою о цій порі стали хліб-
ні лани південних облас-
тей. Запаси води для зрошу-
вальних потреб на Одещині 
та Херсонщині становлять 
лише 30%. За повідомлен-
нями синоптиків, уперше за 
140 років цьогорічна весна 
минула без водопілля. Річ-
ки, озера, штучні та природ-
ні водойми знизили рівень. 
У таких умовах порушуєть-
ся природне оздоровлення 
води, починається її цвітін-
ня. А це пряма загроза якос-
ті нашого життєдайного ре-
сурсу. Змінити ситуацію на 
краще  може тепер лише са-
ма природа, напоївши зем-
лю щедрими зливами. 

Від погодних умов пер-
шого літнього місяця зна-
чною мірою залежить доля 
майбутньої хліборобської 
ниви. «Червень замовляє 
урожай», — стверджує на-
родна  мудрість. Давній об-
ряд цих замовин подеку-
ди зберігся й  досі. Першого 
дня місяця — на Івана Дов-
гого трудівники села здій-
снюють його у полі зі спле-
теними з гілок молодої вер-
би колесами. У далекому 
дитинстві цей обряд був для 
мене і трьох сестер веселою 
забавою. 

Напередодні тато прино-
сив на обійстя оберемок  вер-
бових гілок, а мама наріза-
ла кетягів бузку та ясмину. 
З них ми сплітали  схожі на 
барвисті вінки колеса. Уран-
ці наступного дня  всім сімей-
ством виходили на свою нив-
ку  і повагом  котили ці коле-
са  по межах, примовляючи: 
«Котися, колесо, котися — 
нехай нива колоситься!» 

Пам’ятаю, батьки за ста-
ном погоди цього дня  прогно-
зували,  якою вона буде на-
далі. Якщо день був погожий, 
передбачали, що впродовж 
місяця пройдуть  рясні дощі. 
А якщо день був похмурим, і 
з мрякою, слід очікувати  на 
посушливе літо. Побачимо,  
яким буде перший день літа, 
чи справдяться давні народ-
ні прикмети.

День Святої Трійці — 
один з найбільших христи-
янських празників. У Сим-
волі віри — Бог Отець, Бог 
Син і  Святий Дух — закла-
дено глибоку філософську 
мудрість. Можна вважати, 
що це сакральна програма, 
в якій зашифровано  непро-
минальність  земного життя 
і світового розуму.

Троїцький тиждень поєд-
нав народні обряди і поетич-
ні звичаї найпрекраснішої 

пори року.  Віряни прикра-
шають свої оселі смарагдо-
вим клечанням  липи,  клена, 
берези, любистком, м’ятою, 
польовими квітами. Засте-
ляють долівку духмяною ле-
пехою і чебрецем. Упродовж 
святкового тижня проводять 
обряди кумування, водін-
ня Тополі й Куста. У цих об-
рядах, пісенних супроводах 
відлунює сподівання трудів-
ників села на щасливе май-
бутнє, добробут. 

Трійця, Трійця! 
Пресвята Богородице!
Посіяли жито — 
нехай вродиться,
Посіяли жито, 
посіяли пшеницю,

Зароди, Боже, 
щедрую пашницю!  
Завдяки шанувальникам  

народних традицій, фоль-
клористам, етнографам  і 
краєзнавцям  зеленосвят-
ські  обряди поступово від-
роджуються у всіх регіонах. 
У музеях народної архітек-
тури та побуту, на берегах 
річок і озер, сільських став-
ків відбуваються велелюдні 
святкові дійства. Добре, що 
серед нас чимало подвиж-
ників, небайдужих до попу-
ляризації народних звичаїв 
і обрядів,  нашої національ-
ної духовної спадщини. 

Зазвичай першого свят-
кового дня старі люди і на-

родні синоптики спостері-
гали за станом погоди, щоб 
передбачити, якою вона бу-
де влітку. Якщо дощитиме 
— волога погода тривати-
ме до кінця місяця, майбут-
ній урожай може постраж-
дати від посушливого літа, а 
восени — від затяжних до-
щів і градобоїв. Метеослуж-
ба прогнозує, що перший 
місяць літа буде теплим, із 
кількома короткочасними 
дощами, а наприкінці міся-
ця температура підніметь-
ся  до 28 градусів. 

22 червня позначено кіль-
кома ознаками. Християн-
ська церква вшановує цього 
дня святого Кирила,  астро-
логи відзначають літнє сон-
цестояння, а в історію люд-
ства ця дата увійшла як по-
чаток німецько-радянської 
війни. Старі люди кажуть: 
«Кирило весну проводжає, 
літо зустрічає». 

За давніми народними 
прикметами, за станом пого-
ди цього дня  можна прогно-
зувати майбутні врожаї. Те-
пла сонячна погода віщує по-
сушливу осінь, гарний уро-
жай пшениці й жита. Дощо-
ва днина — ознака, що осінь 
буде вологою й холодною. Ві-
зьмімо ці прикмети до уваги. 

22 червня 1941 року в 
Україні був теплий соняч-
ний день. Його мирний літ-
ній світанок затьмарила під-
ступна навала гітлерівської 
Німеччини. Після вторгнен-
ня у Східну і Центральну 
Європу загарбницька лапа 
Третього рейху вп’ялася в 
Україну. У тій війні ми втра-
тили до 10 мільйонів грома-
дян, 2,3 мільйона  було ви-
везено на примусові роботи. 
Було зруйновано 700 міст і 
28 тисяч сіл, знищено 16 ти-
сяч підприємств. П’ять ро-
ків тривала загарбницька 
кровопролитна війна. Ни-
ні же впродовж шести років  
Україна обстоює свою неза-
лежність від  нового агресо-
ра — Росії.

Хочу крові! — 
мов з горла Циклопа
Загуділо. — 
Сюди, барани!
І лежить обімліла Європа,
Бо імперія встала 
з труни…
Це опівніч. Налякані зорі, 
Але сонце прозріє 
за мить.
Встаньте, люди, 
і серце потворі
Ви пробийте, 
як хочете жить!
Так відгукнувся на росій-

ську агресію поет-патріот 
Дмитро Павличко. «Встань-
те, люди!» — заклик до сві-
тової демократичної  спіль-
ноти всім миром вчинити 
належний опір імперії зла.  
Як це, на жаль, із запізнен-
ням було вчинено проти гіт-
лерівської чуми  1941 року. 
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 травня 2020 р. № 574-р 
Київ

Про звільнення Рябчина О. М.  
з посади заступника Міністра енергетики  

та захисту довкілля України 
Звільнити Рябчина Олексія Михайловича з посади заступника Міністра енергети-

ки та захисту довкілля України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 
9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 травня 2020 р. № 575-р 
Київ

Про призначення Гере Ю. П. 
заступником Міністра оборони України з питань 
цифрового розвитку, цифрових трансформацій  

і цифровізації
Призначити Гере Юлія Павловича заступником Міністра оборони України з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 травня 2020 р. № 577-р 
Київ

Про призначення Іващенка І. А. 
заступником Міністра охорони здоров’я України 

з питань європейської інтеграції
Призначити Іващенка Ігоря Анатолійовича заступником Міністра охорони здоров’я 

України з питань європейської інтеграції.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 травня 2020 р. № 578-р 
Київ

Про призначення Рубан Н. І.    
 першим заступником Голови Державної  

податкової служби України  
Призначити Рубан Наталію Іванівну першим заступником Голови Державної по-

даткової служби України з 28 травня 2020 р. шляхом укладення контракту про прохо-
дження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобіган-
ня поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Зелені свята літо зустрічають
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