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На Сумщині 
вітають дзвіночки 

з різних країн, 
а на Харківщині 

іграшкові  
діди Морози 
зібралися на 

традиційне віче 
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Як створити  
святковий настрій 
власними руками, 

розповідають 
бібліотекарка з 

Полтави Світлана 
Городинська  
та працівниця 
податкової з 

Тернополя Ольга 
Давида 
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В ООН показали 
найкращі світлини 

погодних явищ,  
які свідчать,  

що 2020 рік був 
непростим і стане 

незабутнім 
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У Миколаєві відкрито «Феєрію зимових свят»
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. По-
над 200 робіт майстрів деко-
ративного та вжиткового мис-
тецтва представили в «Етнос-
вітлиці» Миколаївського об-
ласного центру народної твор-
чості та культурно-освітньої ро-
боти на виставці «Феєрія зи-
мових свят». Витинанки, різь-
блені картини і картини на 
дерев’яних зрізах, рушники, 
ікони, кераміка, ляльки-мотан-

ки, валяні іграшки, дідухи, ви-
роби із соломи й бісеру, ново-
річні прикраси і, звісно, символ 
року, іграшковий бичок. Май-
стри  протягом півтора місяця 
готували роботи, а змонтували 
експозицію за тиждень. 

Алла Бондарєва та Наталія 
Ракітіна прикрасили стіни «Ет-
носвітлиці» барвистими розпи-
сами з казковими квітами, пта-
хами і стиглими кетягами. А Лю-
бов Заспісочна й Ольга Гонча-
рук декорували вікна світлиці ві-
зерунками й неймовірними па-

перовими янголами. Художни-
ця Тетяна Лебідь  атмосферни-
ми екокартинами на дерев’яних 
зрізах додала експозиції родин-
ного затишку й тепла. Заслу-
жені майстрині народної твор-
чості України Валентина Димо-
ва та Тетяна Базилевська-Бар-
ташевич заквітчали виставку 
святковими рушниками.

Чимало цих виробів мають 
не лише обрядове значення, а 
за повір’ями, сприяють у здій-
сненні бажань. Керівниця на-
родного творчого об’єднання 

«Прибужжя» Валентина Крив-
цова розповіла в інтерв’ю про-
грамі «Об’єктив» телекомпанії 
НІС-ТВ: «Наші прабабусі вби-
рали оселю до Різдвяних свят. 
Вони під стелю підвішували на 
довгій кінській волосині різдвя-
ний павук із соломи. Це таке 
легке творіння, яке від теплої 
позитивної енергії рухається. 
Вважають, що коли павучок 
рухається, треба стати під ньо-
го, щось забажати від щирого 
серця, і бажання обов’язково 
здійсниться». 

Ганна Сальникова з Гали-
цинівської громади привез-
ла ляльки, новорічні топіарії із 
природного та штучного ма-
теріалу, різдвяні віночки. Во-
на каже: коли природного ма-
теріалу багато — шишки, кві-
ти, прикраси, то спочатку на-
віть не розумієш, що з тим 
усім робити. Але згодом вхо-
диш у ритм, майструєш, і в 
підсумку з’являються різдвя-
ні дива. 

Кожен із гостей на згад-
ку про святковий захід отри-

мав медові пряники, ялинко-
ві іграшки ручної роботи та 
родинні обереги. Директор-
ка центру народної творчос-
ті Наталія Баштова подяку-
вала митцям за їхній творчий 
доробок і нагородила відзна-
ками за особистий внесок у 
збереження і розвиток україн-
ської народної творчості, від-
родження традиційних худож-
ніх промислів. Виставка для 
миколаївців та гостей міста, 
відвідування якої безплатне, 
триватиме до кінця січня.   

Щаслива мить, коли всі разом
СВЯТО В ДОМІ. Звичайна українська сім’я, в якій майже всі військові, збирається  
в батьківській оселі, щоб відчути тепло і затишок

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр» 

Здавалося б, що таке Новий 
рік? Число в календарі? Пев-

на межа в житті? Так, але не 
тільки. Є в цій даті якась магія, 
щось таємничо сакральне. І хоч 
у різний час Новий рік святкува-
ли і в березні, й у вересні, і в січ-
ні, та й тепер двічі, ця дата дале-
ко не проста. Як і самі новорічні 
традиції язичницько-християн-
ського походження. Завжди но-
ворічні свята вважали чарівним 
часом. Дуже довго жила й нині 
живе віра, що характер новоріч-
ного свята впливає на долю всьо-
го року. На цьому ґрунті сфор-
мувалося чимало звичаїв та об-
рядів.

А дива таки 
трапляються

Анна дивилася на темно-зе-
лені голки хвої, вдихала смо-
листі пахощі ялинки і подумки 
гортала сторінки людської істо-
рії. Ніяк не могла зрозуміти, чо-
му завжди так вабить і зачаро-
вує ця новорічна таїна. Раптом 
у блакитному відблиску ялин-
кової прикраси з’явилося облич-
чя найближчого друга Володі. 
Він широко усміхався і тримав у 
руках подарунок, перев’язаний 
червоною стрічкою. 

Вона спочатку відмахнула-
ся від цього видіння, не віря-
чи очам, а потім, озирнувшись, 
упевнилася, що це не сон, і піш-
ла назустріч своєму щастю. Як 
вона мріяла про цю зустріч! 
Саме тоді, в новорічний вечір  
2019-го, її коханий освідчився. 
Незабаром побралися, а вона ще 
більше впевнилася, що дива у 
цьому світі трапляються.

Нині Анна Ворона — аспірант-
ка Черкаського національно-
го університету зі спеціальності 
менеджмент, лейтенант Зброй-
них сил України, молодший нау-
ковий співробітник науково-до-
слідного відділу мовного тесту-
вання навчально-наукового цен-
тру іноземних мов Національно-
го університету оборони Украї-
ни ім. Івана Черняховського. 

Альтернативи вибору військо-
вої професії у неї не було. З ди-
тинства в сім’ї панував культ 
військових. Батько Володимир 
Валентинович, тепер уже пол-
ковник у відставці, об’їздив з ми-
ротворчою місією мало не пів сві-
ту. Мама Тетяна Миколаївна — 
працівниця Збройних сил Укра-
їни. Вони й не заперечували, ко-
ли донька тривожного 2014-го 
пов’язала свою долю з військо-
вою службою. А брат Валентин 
—  також офіцер ЗСУ, який ни-
ні проходить службу в Інституті 
Військово-морських сил націо-
нального університету «Одеська 
морська академія», привітав її з 
блискучим вибором.  

А вибір і справді був чудо-
вим. Пройшовши на базі Націо-
нального університету оборо-
ни України ім. І. Черняховського 
школу військової підготовки (їй 
довелося бути старшим опера-
тором відділення автоматизова-
них систем управління інформа-
ційно-телекомунікаційного вуз-
ла, начальником відділення те-
лефонного зв’язку та працюва-
ти на інших посадах), Анна ста-
ла грамотним фахівцем. Пара-
лельно здобувала ступінь магі-
стра в Черкаському національ-
ному університеті. Знання і на-
вички, здобуті на кафедрі під-

готовки офіцерів запасу універ-
ситету оборони, вдосконалювала 
на стажуванні в Німеччині, спе-
ціалізованих курсах при універ-
ситеті. У підсумку, вважають її 
військові наставники, стала ква-
ліфікованим офіцером, навчає 
колег. 

До обов’язків лейтенанта вхо-
дить мовне тестування військо-
вослужбовців за стандартом 
НАТО. Блискуче володіючи ан-
глійською мовою, вона розроб-
ляє мовні тести, за якими потім 
визначає рівень мовної компе-
тентності армійців. Виконує інші 
завдання оперативного харак-
теру. Її залучають до супрово-
ду іноземних делегацій та усного 
і письмового перекладу. Прово-
дить заняття зі стройової підго-
товки студентів факультету вій-
ськової підготовки офіцерів за-
пасу цього університету.

Робочий день Анни дуже на-
сичений, часом триває до піз-
ньої години. Адже після занять 
зі студентами необхідно вико-
нати й планові науково-дослідні 
роботи, попрацювати над науко-
вою статтею, внести корективи 
до чергового навчального посіб-
ника (вона авторка 21 наукової 
праці). А ще посидіти над май-
бутньою кандидатською дисер-
тацією. Стос книжок, таблиць, 

викладок із цифрами на екра-
ні монітора, зосереджене облич-
чя Анни. Поки що не розкриває 
теми наукової роботи, але заува-
жує: стосується вона інновацій-
ного розвитку економіки. Пояс-
нює, що нині, в період суспіль-
них трансформацій, формуван-
ня сталого інноваційного розви-
тку набуває особливої актуаль-
ності. Це зумовлено глобалізаці-
єю, інтеграційними процесами, 
підвищенням активності ринків, 
загостренням конкуренції, сві-
товими тенденціями.

Коли стрілки 
годинника 
повертають  
за північ

Як усе це — інститут, фізич-
на та стройова підготовка, за-
няття зі студентами, дослід-
ницька практика, консультації 
з економістами, робота з науко-
вими джерелами та багато ін-
шого — вміщається в життя од-
нієї людини — просто загад-
ка. Про це сказав її чоловік Во-
лодимир Долго, досить досвід-
чений науковець, який здобуває 
ступінь доктора філософії у КПІ 
ім. І. Сікорського і працює в галу-
зі комп’ютерних технологій. Фа-
хівець знає ціну відданості улю-
бленій справі, адже витратив не 
одну безсонну ніч, аби краще 
осягнути глибини науки.

«Анна вміє організувати себе, 
виокремити головне, щоб потім 
додати ланки, яких не вистачає, 
— зауважив він. — Це дуже цін-
на якість для науковця». 

А години й рідкісні дні, які ви-
падають для відпочинку, прово-
дять у подорожах — близьких і 
далеких, щоб краще пізнати рід-
ну Україну.

«Весь час прагну нового, роз-
витку», — зізналася Анна.    

Щасливо поєднавши військо-
ву справу й освітню діяльність, 
вона мріє про час, коли втілить 
усі свої проєкти в життя. А їх у 
неї багато. Одним із головних, 
але далеко не останнім, мож-
на вважати прагнення стати ма-
мою. Її плани незабаром стануть 

дійсністю. Майбутнє дитя вона 
привчає до спілкування, наспі-
вуючи йому лагідні пісеньки про 
зайчика і ялиночку, новий рік, 
який зачарує всіх нерозгаданою 
таємницею.

Згадуються Анні пам’ятні го-
дини, коли всією сім’єю відвіду-
вали головну ялинку в столи-
ці України. Це стало своєрідною 
традицією.

«Не знаю, чому, але 
запам’яталась одна мить, яку 
часто згадую. Тоді ще ходила 
в садочок у Черкасах. Ми по-
їхали до Києва всією родиною: 
тато, мама, брат і я. Стояли бі-
ля величезної ялинки і, дивля-
чись на яскраву зірку на самій 
її верхівці, тато, повернувшись 
із далеких відряджень, сказав: 
«Діти, запам’ятайте цю мить, 
коли всі ми разом. Час мине ду-
же швидко, і будуть у вас влас-
ні сім’ї, діти, і ваші думки бу-
дуть з ними. А зараз ми тут, ра-
зом. Сім’я». 

Тільки із плином часу та подо-
рослішавши, я зрозуміла, що са-
ме мав на увазі тато. Так і стало-
ся: час промайнув швидко, брат 
має власну родину, я теж. Бать-
ки стали дідусем і бабусею двох 
онуків. Зустрічатися родиною 
вже вдається не так часто і про-
сто, але традицію намагаємося 
зберігати. Почуття родини, без-
межно світле, умиротворене, ко-
ли кожні слово, погляд, бажан-
ня рідних зрозумілі й пронизані 
теплом, дає багато. Додає насам-
перед упевненості в своїх силах, 
бажання якнайкраще виконати 
обов’язок перед своєю родиною, 
Батьківщиною». 

Звичайна українська роди-
на, маленька спільнота, з яких 
складається все наше велике 
суспільство. Ці люди знають ці-
ну життю, миру, адже майже всі 
військові й мають за мету захист 
рідної Вітчизни. Зустрічаючи 
Новий рік, окрилені підтримкою 
й розумінням одне одного, вони 
найбільше прагнуть миру й до-
бробуту.

Героїня цієї розповіді Анна 
Ворона, як і колись у дитинстві, 
намагається розгадати таємни-
цю новоріччя.

Постійні тренування, робота над собою, вдосконалення військових 
навичок стали способом життя Анни Ворони та її колег

Шановні українці!
Щиро вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим!
У святково-зимову пору ми особливо цінуємо домашній затишок і родинне тепло. Ми чекаємо новорічних свят, аби 

розділити радість  з найріднішими людьми та загадати заповітне бажання. Подякувати тим, хто оберігає нашу краї-
ну на фронті та рятує життя у лікарнях,  вчить наших дітей у школах та рятує нас від небезпеки. 

Різдво та Новий рік — це час традицій та приємних спогадів. Нехай ці дні сповнюють вас щирими намірами, незмір-
ною добротою та щедрістю. А непохитна віра у втілення заповітних мрій надає вам сил та натхнення на нові звершен-
ня протягом усього 2021 року.

Наступного року ми відзначаємо 30-річчя відновлення Української Незалежності. Пам’ятайте, кожен з нас відіграє 
важливу роль у зміні нашої держави на краще. І навіть маленький добрий вчинок здатен змінити світ. 

Бажаю кожному українцю в Новому році достатку, злагоди та благодаті, здоров’я і мирного неба над головою. 
З Новим роком та Різдвом Христовим!

Прем’єр-міністр України  Денис ШМИГАЛЬ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Карантинний рік для уряду. 
Яким він був? Якщо дивитися 

очима споживача, то, напевно, не-
поганим — незручності не стали 
катастрофами. Необхідні виплати 
здійснювали, довідки отримували, 
сервіси, хоч і не миттєво, працю-
вали. Яким він був, якщо дивитися 
очима посадовця, котрий коорди-
нує роботу міністерств? Що вдало-
ся, що ні, наскільки вразливою була 
бюрократична машина і чого чека-
ти наступного року? Про це говори-
мо з Міністром Кабінету Міністрів 
Олегом НЕМЧІНОВИМ.

— Олеже Миколайовичу, якщо 
говорити про рік, що минає, з чим 
упорався уряд? А з чим —  ні, тоб-
то що із серії викликів перетвори-
лося на загрозу?

— Оцінювати себе непросто, але 
майже з усіма викликами ми впо-
ралися. Не можна сказати, що все 
досконало, але ситуація унікаль-
на і для нас, і для світу. Один відо-
мий журнал вийшов з обкладин-
кою, на якій були тільки перекрес-
лені цифри 2020 — як рік, викрес-
лений із сучасного життя. Та я б йо-
го не викреслював, бо, попри пан-
демію, він дав нам багато. Земель-
ну реформу, децентралізацію і ба-
гато інших локальних перемог, які, 
можливо, затьмарені продовжен-
ням конфлікту на сході, корона-
вірусом, спадом у певних галузях 
економіки. І хочеться оминути якісь 
категоричні висловлювання, тому 
що такого року ні в кого ще не було. 
І я щиро хочу, щоб отаких випробу-
вань в Україні й світі так само біль-
ше не було.

— А як змінився функціонал 
Міністра Кабінету Міністрів з пе-
реходом в онлайн?

— Ми доволі швидко зорієнтува-
лися, ще в березні передбачили для 
роботи Кабінету Міністрів мож-
ливість проводити наші заходи в 
онлайн-режимі. І вже під час другої 
хвилі з жовтня перейшли в нього. 
Ми проводимо засідання, перевели 
всі урядові комітети і 99% нарад в 
онлайн-режим. Чому 99%? Бо зали-
шаються питання, які мають обме-
жений доступ і потребують прове-
дення очних засідань. Але коли во-
ни відбуваються, — це певна кіль-
кість людей у приміщенні з певним 
метражем, і цього дуже серйозно 
дотримуються.

У першу хвилю майже половину 
засідань провели дистанційно. Ни-
ні, під час другої хвилі, рекоменду-
вали структурним підрозділам ро-
бити це почергово. Персонал пра-
цює переважно віддалено, багато 
людей уже перехворіли — кілька 
членів уряду, керівництво секрета-
ріату, керівники структурних під-
розділів, працівники. 

Якщо говорити про рівень за-
хворюваності, то у нас такий самий 
зріз, як у Києві чи в Україні зага-
лом. Попри те що ми дотримуємося 
досить жорстких заходів з контр-
олю за працівниками, наприклад, 
вже майже не бачу, щоб хтось ішов 
коридором з маскою на підборідді, 
й це вже і самоконтроль, і контроль 
структурних підрозділів. В адмін-
будівлі Секретаріату Кабінету Мі-

ністрів не лише Секретаріат КМУ 
розміщено, а й кілька міністерств, 
їхніх структурних підрозділів, і їм 
це так само притаманно.

А загалом складно порівнювати 
роботу уряду з доковідним періо-
дом, тому що уряд призначено 4 бе-
резня, а 11 ми вже запровадили ка-
рантин. Тож якщо говорити про ме-
не та мій досвід на попередній ро-
боті, то, звичайно, бракує живо-
го спілкування, бо не всі питання 
можна довести в дискусії в онлайн-
режимі. Та якщо подивитися ста-
тистику кількості засідань уряду, 
то нині, коли є онлайн-режим, за-
лученість дуже висока — у них бе-
руть участь колеги, які перебува-
ють на лікарняних, що було немож-
ливо за інших обставин.

— Цьогоріч не вдалося відно-
вити конкурс із призначення на 
держслужбу. Чому не можна бу-
ло просто зняти заборону на про-
ведення таких конкурсів, чому це 
стало такою довгою дивною істо-
рією?

— Почнімо спочатку. Отже, кон-
курсну процедуру призначення на 
державну службу запроваджено 
змінами до закону про державний 
бюджет. І щоб її відновити, треба 
вносити зміни до цього закону або 
ухвалити інший. Не можна просто 
відкрити зараз конкурсну проце-
дуру, не внісши змін у порядок про-
ведення конкурсу, бо залишається 
коронавірусна інфекція. Ми не уяв-
ляємо, щоб водночас 60 людей пе-
ребували в одному приміщенні й 
проходили тестування з іноземної 
мови чи на знання законодавства. 
Це питання треба прописати, вре-
гулювати. 

Окрім того, постає питання спів-
бесід на визнання тих чи інших ква-
ліфікаційних вимог, тобто це непро-
сте рішення. І коли народні депута-
ти ініціювали це, вони орієнтували-
ся на те, що карантинний період бу-
де дуже коротким. А на що орієнту-
валися всі громадяни України? Що 
весну ми перейдемо, влітку інфек-
ція, як колись сезонний грип, мине, 
й ми повернемося до нормального 
життя — всі рахували дні до кін-
ця карантину. Далі стало зрозумі-
ло, що це надовго, а у нас карколом-
но зростали вакансії, бо життя три-
ває, люди займаються особистим 
життям, звільняються, переходять 
на інші посади, відбувається реор-
ганізація.

На прикладі Секретаріату Ка-
бінету Міністрів продемонструю: 
оскільки передбачався механізм 
добору як винятковий, ми провели 
чотири добори і фактично до осені 
нових доборів не проводили. Тепер 
ми зробили кілька важливих кро-
ків: у двох законопроєктах ініцію-
вали механізм переходу від доборів 
до повернення до конкурсної про-
цедури, ухвалили постановою Каб-
міну спеціальний порядок її функ-
ціонування, але мотиви народних 
депутатів, які не підтримали остан-
ню редакцію законопроєкту, як на 
мене, суто політичні.

— Тему грального бізнесу сус-
пільство до кінця не обговорило. 
Не існує єдиної думки щодо його 

легалізації. Що зробив уряд, аби ця 
сфера мала контроль і дієвий регу-
лятор?

— Відповідно до ухваленого но-
вого закону, який фактично визна-
чає регулювання грального бізне-
су й лотерей, ми утворили робочу 
групу, яка почала підготовку до ро-
боти комісій з питань регулювання 
грального бізнесу і лотерей, прове-
ли кілька засідань цієї робочої гру-
пи під головуванням віцепрем’єр-
міністра Михайла Федорова, підго-
тували документи. Але в законі бу-
ло закладено дві взаємовиключні 
вимоги щодо процесу формування 
цієї комісії: одна передбачає її фор-
мування згідно з законом про дер-
жавну службу (а її функціонал об-
межено через ковідну процедуру 
доборів). Друга — спеціальний ме-
ханізм формування через обрання і 
затвердження членів комісії із про-
фільним комітетом Верховної Ра-
ди. 

Оскільки там була така дуаліс-
тична ситуація, ми на засіданні ро-
бочої групи рекомендували Кабі-
нету Міністрів піти шляхом добо-
рів, а мене уповноважили провести 
їх. Під час першого добору ми ре-
комендували Кабміну призначити 
двох членів комісії й повторно ого-
лосити добір ще на чотири вакансії. 
Ми рекомендували чотирьох осіб, 
двох із них станом на зараз призна-
чено, одну кандидатуру відхилено, 
бо не пройшла спецперевірки. Одна 
людина її проходить. Комісія вже 
подала на засідання уряду проєкт 
ліцензійних умов, які дають змо-
гу розпочати процес отримання лі-
цензій. Секретаріат Кабінету Міні-
стрів спільно з Міністерством вну-
трішніх справ, Міністерством фі-
нансів, Міністерством юстиції це 
допрацьовує, і я думаю, найближ-
чим часом, після оприлюднення лі-
цензійних умов, розпочнеться про-
цес залучення бізнесу на це нове, 
скажімо так, поле для інвестицій-
ної діяльності.

Комісія має визначати ці ліцен-
зійні умови, перевіряти їх дотри-
мання. Крім того, там є важлива со-
ціальна функція, пов’язана з від-
стеженням людей, які мають про-
блеми з лудоманією. Там апарат 
передбачає, здається, 230 осіб, це 
доволі серйозний орган з регіональ-
ними підрозділами, який має пра-
цювати у всій країні. Тобто це комі-
сія, яка має центральний орган ви-
конавчої влади зі спеціальним ста-
тусом. Це не напрям роботи, який 
визначає якесь конкретне міністер-
ство, це саме той момент, коли ство-
рюється спеціальний орган для ре-
гулювання грального бізнесу, лоте-
рей і букмекерської діяльності.

Стосовно членів комісії, то це лю-
ди із серйозним бекграундом. Або 
юристи-практики, або економіс-
ти, або ті, хто працював у галузі пу-
блічного адміністрування. Але важ-
ко говорити про досвід саме в цій га-
лузі, бо десять років цей ринок пе-
ребував у сірій зоні. Тобто з одно-
го боку, ніби існували лотереї, де-
факто існували якісь букмекер-
ські асоціації, що в певний спо-
сіб оформляли свою діяльність, і 

начебто взагалі не існував бізнес, 
пов’язаний з казино.

— Коли реформа починалася, то 
владу та європейських партнерів 
критикували за те, що в міністер-
ствах створили паралельне вря-
дування, ввели молодих фахівців 
із питань реформ, які приходили 
на зарплату кілька тисяч доларів і 
складали конкуренцію чинним го-
ловам департаментів із зарплатою 
10 тисяч гривень. Це тоді створю-
вало конфлікти. А яка ситуація те-
пер?

— 21 грудня 2020 року відбуло-
ся чергове засідання Координацій-
ної ради з питань реформи дер-
жавного управління, і Секретарі-
ат Кабінету Міністрів в особі керів-
ника відповідного директорату па-
на Андрія Беги поінформував про 
проміжні підсумки реформування 
міністерств у частині створення ди-
ректоратів.

Основною метою реформи було 
позбавлення міністерств не прита-
манних їм функцій, зосередити їх-
ній функціонал на формуванні по-
літики, а реалізацію політики де-
легувати іншим структурним під-
розділам. Це починалося 2016 ро-
ку, 2017-го почалися перші кон-
курси для персоналу директора-
тів. Справді, була величезна різни-
ця в зарплатах. Але хочу нагадати, 
що у 2018 році було ухвалено зміни, 
які, по-перше, серйозно змінили 
структуру цих директоратів, було 
вирівняно посадові оклади в депар-
таментах. І різниця в зарплаті за-
лишається, але вона не така вели-
ка. Особливо коли було встановле-
но карантинне обмеження 47 тисяч 
гривень, і всі — й міністри, і дер-
жавні секретарі, й керівники ЦОВВ 
— ледве до них дотягували.

Але без фінансового стимулу 
складно говорити про привабли-
вість цієї роботи для фахівців, які 
відповідають критеріям. Загаль-
новідома статистика про відтік ка-
дрів, особливо було під час ковіду, 
коли запровадили обмеження на 
заробітну плату, і доволі багато лю-
дей з середньої ланки керівництва 
знаходили себе в іншому виді біз-
несу. 

До слова, для посад, зарахова-
них до категорії фахівців із питань 
реформ, це останній рік, яким пе-
редбачено фінансову підтримку. Із 
2022-го маємо перейти на нові умо-
ви оплати праці, де будуть так зва-
ні грейди проплати, тобто умов-
ні конкретні вимоги до кожної по-
сади. А фахівці з питань реформи, 
ймовірно, стануть просто фахівця-
ми, які займаються формуванням 
політики міністерства, і фахівця-
ми, які працюють у департаментах, 
управліннях, відділах, секторах, 
які займаються реалізацією полі-
тики, або працюють у центральних 
органах виконавчої влади, створе-
них для реалізації політики. На-
приклад, Міністерство культури 
створило кілька ЦОВВ, які реалі-
зовують політику в галузі культур-
ної спадщини, туризму, мистецької 
освіти чи просто мистецтв тощо.

У подальшому це питання буде 
врегульовано. І це справді пробле-

ма, коли з однаковим функціона-
лом різниця заробітної плати може 
відрізнятися в рази. І це не тільки 
питання для згаданих міністерств, 
а й осіб, які займаються цифровою 
трансформацією або ІТ-галуззю, 
державних службовців; це питання 
фахівців, які займаються профе-
сійною організацією державних за-
купівель; це питання, які стосують-
ся напрямів наскрізних професій.

— Є різні оцінки роботи держав-
ного апарату. Наші європейські 
партнери у звіті її ніяк не оціни-
ли. Є думка, що реформа держав-
ного управління з 2017 року різ-
ко загальмувала. На одному з кру-
глих столів окремі експерти каза-
ли про руйнацію державних інсти-
тутів. Які ваші оцінки державного 
апарату?

— Вважаю, що у нас систем-
ний збій стався у вересні 2019 ро-
ку, коли було ініційовано паном Не-
фьодовим і підтримано тодішнім 
Прем’єр-міністром ініціативу про 
внесення законопроєкту, який гуч-
но називався «Про перезаванта-
ження влад» і яким було запрова-
джено норму статті 88-1. Вона до-
зволяла звільняти держслужбов-
ців категорії А протягом чотирьох 
місяців після набрання повнова-
жень політичної особи. Зараз цей 
збій визнали фактично всі, зокре-
ма народні депутати, які в той мо-
мент це підтримували, і це напевно 
підірвало ту стабільність, про яку 
й говорять наші європейські парт-
нери. Це що стосується державних 
службовців категорії А, але вони 
становлять мізерну частину в за-
гальній кількості держслужбовців. 

Натомість під час роботи нашо-
го уряду ми зробили два, як на ме-
не, важливі кроки для підтримання 
й піднесення престижу державної 
служби. Це ухвалення концепції 
реформування оплати праці дер-
жавних службовців — як на мене, 
завдання якщо не номер два, то й 
не номер три. Це важливий пріори-
тет на наступний рік — проведен-
ня експерименту з початку опла-
ти праці за цією концепцією і ухва-
лення змін, які дадуть змогу там з 
2022 року перейти на нову систему 
оплати праці.

— Що найбільше тривожить 
вас, якщо говорити про наступний 
рік?

— Я тут не буду оригінальним. 
Думаю, що ми маємо вакцинува-
тися і перегорнути ту сторінку. Ба-
чу по колегах з МОЗ, секретаріату 
РНБО, всіх залучених до прогнозів 
перебігу подій: це все ще виклик, і 
всі держави стоять у певних фор-
мальних чи неформальних чер-
гах по вакцини, а хтось намагаєть-
ся в Україну якісь несертифікова-
ні препарати завезти і видати їх за 
панацею.

Хочу, щоб кожен українець мав 
спокій за своє здоров’я, захище-
ність від глобального виклику, яким 
стала коронавірусна інфекція.

Олена МІГАЧОВА, 
Укрінформ

(Надруковано  
зі скороченнями)
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СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Передзвін крізь роки і віки
ГОЛОСИСТЕ ЗІБРАННЯ. Глухівка Ірина Колтакова зібрала унікальну колекцію 
дзвіночків, яку вписали у Книгу рекордів України

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Ті, кому щастить побувати в гос-
тях в Ірини Колтакової, яка 

живе в місті Глухові на Сумщи-
ні, не приховують захоплення, що 
межує з подивом. Ще б пак! Де ще 
можна побачити колекцію із 2263 
дзвіночків (двох однакових немає) 
із 73 країн? У її помешканні пред-
ставлено всі континенти планети 
за винятком хіба Антарктиди. Про 
кожен дзвіночок господиня розпо-
відає настільки захопливо і з таки-
ми деталями, що подивуєшся: це 
ж треба так любити свою справу!

Не просто колекція,  
а вікіпедія 

У цьому немає нічого дивного: 
Ірина Колтакова не тільки колекці-
онує дзвоники, а на кожен має де-
тальне досьє з описом, де, коли, за 
яких обставин придбала чи одер-
жала в подарунок, країна похо-
дження, матеріал, символіка, вага, 
висота тощо. Тематичних розділів 
і напрямів десятки, якщо не сотня: 
храми, міста, будинки, квіти, люд-
ські фігурки, тварини, орнаменти, 
птахи. За призначенням сигнальні, 
дугові, шкільні, рибальські, пошто-
ві. Матеріал — метал, скло, бісер, 
порцеляна, фарфор, фаянс і навіть 
хвойні гілочки та шоколад.

Одне слово, це дзвінка вікіпе-
дія на численних домашніх поли-
цях, що містить духовну інфор-
мацію з усіх куточків світу і здат-
на повідати цікаве, захопливе і не-
повторне із світу не тільки звуків. 
Однак, наголошує Ірина, вдома у 

повному складі колекція майже не 
буває, бо чотири роки тому Наці-
ональний заповідник «Глухів» на-
дав виставкову залу для постійно 
діючої виставки, на якій експону-
ють четверту частину колекції. А 
щоб представити на огляд більше, 
використовують так звану змінну 
вітрину для  тематичних мінівис-
тавок. Таких уже відбулося 13.

Особлива гордість — участь у 
ювілейній 10-й виставці «Укра-
їнське Різдво», що проходила у 
грудні-січні 2011—2012 у Націо-
нальному музеї Тараса Шевчен-
ка, а за рік потому в «Різдвяному 
передзвоні» — в Сумському об-
ласному художньому музеї ім. Н. 
Онацького. Ось і в ці святкові дні 
із 193 дзвіночків новорічно-різд-
вяної тематики 44 перекочували 
на виставку, але Ірина Колтакова 
завжди готова провести комплек-
сну екскурсію світом неповторних 
звуків, що линуть крізь роки і віки 
у сьогодення.

Діди Морози, 
Снігуроньки і бички

Ірина Колтакова розповідає, що 
для неї Новий рік і Різдво — це не 
тільки зимова казка із ялинкою, 
дощиком, гірляндами, вогника-
ми, а й із дзвіночками. Адже їхній 
передзвін дійшов до нас ще з дав-
ніх язичницьких свят, коли за до-
помогою таких калаталець нама-
галися відігнати злих духів. На-
ші предки вважали, що саме вони 
причина настання холодів, через 
що земля завмирає під сніговою 
ковдрою. І саме такими  маленьки-
ми дзвіночками нині дзвонять ко-

лядники, а дзвони в церквах зби-
рають вірян.

Перед такими експонатами очі 
розбігаються: діди Морози, Снігу-
роньки, ялинки, сніговики, янголи, 
колядники, вертепники,  інші свят-
кові атрибути — все дзвенить про 
Новий рік, Різдво. А ще ми звикли, 
що, за східним календарем, кожен 
рік має символ. Тож на цій вистав-
ці поряд із дідом Морозом та Сні-
гуронькою вмостилися  бички — 
різні за фактурою, кольором, хи-

жістю. Мимоволі згаду-
ються тореадори — ті б 
упоралися з будь-яким 
представником бичачої 
колекції.

Ось один із виро-
бів, який вигото-
вив майстер Олек-
сій Гуров. Колек-
ціонерка придба-
ла його в Києві на 
Андріївському узво-
зі 2004 року. Ще один — 
авторства майстрів з міста Енерго-
дара Запорізької області Євгена та 
Юлії Караманових, 12 років тому 
привезла із Ялти невістка Мілана. 

А ось дзвіночки на різдвяну те-
матику. Цей, розписаний київ-
ською художницею Наталією Дво-
ряківською, подарувала колега 
Надія Хоменко, а поряд кілька — 
з-за кордону. Один з них з олив-
кового дерева, придбаний в Йор-
данії біля храму Іоанна Хрестите-
ля, спорудженого на місці, де хрес-
тився Ісус Христос. Це подарунок 
друзів із Сум Яни та Ірини Єрмо-
лових. Ще один з вертепним сю-
жетом одержала від подруги Ірини 
Лапіної, яка живе в Канаді. 

Свого часу Ірина подорожува-
ла в Перу, де придбала дзвіночок 
зеленого кольору, з яким вилеті-
ла в Монреаль, побувавши в ора-
торію «Сен-Жозеф», а вже звід-
ти, з-за океану, через друзів-зна-
йомих подарунок помандрував до 
колишньої гетьманської столиці 
Глухова, аби зайняте місце в бага-
тоголосій колекції.

Вельми цікава інша історія від 
Світлани Майорс, яка живе в аме-
риканському штаті Арізона, а дзві-

но-
ч о к 

придбала в міс-
ті Франкенмус (штат Мі-
чиган). Там розташовано 
величезний торговель-
ний центр «Бранерс», що 
спеціалізується на ціло-
річній торгівлі різдвяни-

ми товарами і вважаєть-
ся найбільшим у світі тако-

го профілю. 
Чимало експонатів місцево-

го походження, серед них недав-
ні. Як розповіла Ірина Колтако-
ва, у рідному Глухові на почат-
ку грудня йшла у спортивну за-
лу на тренування, бо вся сім’я 
Колтакових спортивна: чоловік 
Володимир, сини Фелікс та Ми-
кола відомі у світі вагомими здо-
бутками в різних видах спорту. 
А дорогою — магазинчик «Скар-
летт». У святковій вітрині вгле-
діла яскравого діда Мороза. За-
йшла до крамниці, довго не роз-
думуючи, купила. 

А після дня святого Миколая 
син Микола подарував дзвіно-
чок, виготовлений у Японії з над-
звичайно ніжної порцеляни із зо-
браженням сніговика з ялин-
кою, на якому напис MERRY 
CHRISTMAS 1980.

Колекція, яку глухівка ста-
ла збирати майже чверть століт-
тя тому, неухильно поповнюється, 
даруючи неповторну красу і задо-
волення всім, хто її бачить. Вона 
нагадує про плинність часу, про 
який особливо думається саме у 
новорічно-різдвяні дні.

Діди Морози минулого століття  
зібралися  в Пархомівці 
СТАРІ КАЗКИ. Другий рік поспіль у Краснокутському районі на Харківщині напередодні  
Нового року діди Морози проводять святкове віче

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Те, що саме Пархомівку 
було обрано місцем ве-

ликого збору господарів но-
ворічних свят, не викликає 
жодних запитань, адже село 
корінням сягає у ХVІІ сто-
ліття і бере початок з  неве-
личкого хутора. А хутір, як 
відомо, —  обитель чарівни-
цтва, казкових подій та фе-
єричних дійств. А ще тут є 
палац, який звів наприкін-
ці ХVІІІ століття граф По-
дгорічані, де нині розмістив-
ся один з найцікавіших сіль-
ських музеїв України і в яко-
му без особливих зусиль 
можна відшукати таємни-
чі чарівні атрибути новоріч-
них святкувань. Тож тут зі-
бралися близько двох сотень 
столітніх дідів Морозів, які, 
звісно, не могли обійтися без 
помічниць Снігуроньок. А 
мета цього форуму — пока-
зати себе та повчити молоде 
покоління. 

Таке віче не могло відбу-
тися без допомоги чарівної 
феї. І нею стала  Вікторія Ка-
цай, головний зберігач фон-
дів Харківського художнього 
музею. Вона розповідає, що її 
професійна діяльність аж ні-

як не пов’язана з гуртом ді-
дів Морозів, Снігуроньок і 
тисячною колекцією ялинко-
вих прикрас.

«Захоплення до мене при-
йшло випадково приблизно 
вісім років тому. Подруга по-
дарувала мені кілька ялин-
кових іграшок з вати. Їй вони 
були не потрібні. 

Я й взяла, і вони лежали 
у мене вдома. А потім поду-
мала, що це скарб. Бачу, ста-
реньке таке, стала цікави-
тися і виявила, що це іграш-
ки 1940-х — початку 1950-х 
років. Занурилася в цю тему 
і стала збирати скляні ялин-
кові іграшки. Це рідкість. Так 
у колекції з’явилися прикра-
си зі скла. Це були фігурки 
дітей, героїв казок, літера-
турних творів. Потім додали-
ся різні цікаві кульки, буди-
ночки, овочі. І так їх зібрало-
ся вже багато — більш як ти-
сяча. Навіть не можу їх пере-
рахувати, бо я щось купую. 

Так само захопилася діда-
ми Морозами та Снігуронь-
ками. Це захоплення навіть 
на якийсь час відсунуло ко-
лекціонування іграшок. І те-
пер у моїй колекції, яку то-
рік експонували на вистав-
ці в Пархомівському худож-
ньому музеї ім. П.Ф. Луньова, 

понад 200 дідів Морозів і Сні-
гуроньок. Переважно 1950—
1960-х років», — ділиться 
спогадами Вікторія Кацай.

За її словами, працівники 
музею, дізнавшись торік про 
її колекцію, попросили на-
передодні Нового року зро-
бити виставку дідів Морозів 
та Снігуроньок, а цьогоріч у 
Пархомівці відвідувачів му-
зею звеселяє колекція ялин-
кових прикрас. Звісно, без ді-
дів Морозів тут не обійшло-
ся. Але за рішенням велико-
го морозівського віча нині їх-
ній гурт представляють нові 
експонати.

«Казкова виставка про-
ходить у Пархомівсько-
му художньому  музеї імені  
П.Ф. Луньова вдруге, — роз-
повідає молодший науковий 
співробітник музею Русла-
на Невеселих. — Саме з ко-
лекції Вікторії Кацай. То-
рік у нас були представле-
ні лише діди Морози та Сні-
гуроньки, а нині — новоріч-
ні ялинкові іграшки  ХІХ—
ХХ століть. Це іграшки з ва-
ти, з дрезденського картона-
жу,  скла, богемського сте-
клярусу. Виставка прикра-
шена фігурами дідів Моро-
зів та Снігуроньок.  І це вже 
нові діди Морози і Снігуронь-

ки. У Вікторії Іванівни їх ду-
же багато, виставили тільки 
зо два десятки. Найстарішо-
го діда Мороза виготовлено у 
1940-ві роки. Це вироби заво-
дів  Харкова і Києва, деякі з 
Росії». 

А збирала весь цей скарб 
Вікторія Кацай по одно-
му. Купувала на аукціонах, 
блошиних ринках, у родин 
Харківщини. Чимало при-
крас було понівечено часом і 
людьми. Як розповіла Вікто-
рія Іванівна, мало хто знає, 
що у 1920-ті  ялинку та но-
ворічні прикраси під при-
водом боротьби з релігійни-
ми пережитками було забо-
ронено. Новорічні іграшки, в 
яких радянська влада вбача-
ла ідеологічну загрозу, зняли 
з виробництва у 1927—1935 
роках, а ті, що залишилися в 
людей, знищували. Тобто, за 
її словами, не лише люди, а й 
безневинні ялинкові прикра-
си потрапили під радянські 
репресії.

«Досі не можу вгамува-
ти жаху від того, що колись, 
відновлюючи історію ство-
рення новорічних іграшок, 
знайшла в архівах. У жур-
налі «Юний безбожник» кін-
ця 1920-х прочитала, як діти 
у листах до часопису хвали-

лися своїми «подвигами» у 
знищенні релігійних ялинко-
вих прикрас. Писали, що їх 
спалювали, розтоптували, а 
один хлопчак розповів у лис-
ті, що причепурив ялинку 
іграшками, а потім розстрі-
ляв її з батькової рушниці»,  
— із сумом розповідає Вікто-
рія Кацай. Вона додає, що од-
на з таких ватяних лялечок 
з простріленим личком є і в 
її колекції. Лише після 1935 
року було відновлено свят-
кування нового року із при-
крашеними ялинками.

Ватяна лялечка — не єди-
на понівечена іграшка. Ві-
кторія Іванівна їх збирає  у 
будь-якому стані й рестав-
рує.

«Якось на блошиному рин-
ку натрапила на діда Моро-
за 1950-х років з пап’є-маше. 
Він валявся під ногами, був 
сплющений, плюшева синя 
шуба роздерта, і навіть об-
личчя спотворене. Пів року 
з ним поралася: відпарюва-
ла, перемотувала, чистила, 
шубку підклеювала, облич-
чя підмалювала-розписала 
— і дід отримав друге жит-
тя», — розповідає Вікторія 
Кацай і уточнює, що зі скля-
ними іграшками впоратися 
значно важче. 

Як каже Вікторія Іванів-
на, дуже вдячна родині, що 
підтримує її в цьому хо-
бі, адже непросто зберіга-
ти у міській квартирі тися-
чі ялинкових прикрас, та й 
кошти на їх придбання ви-
трачаються із сімейного бю-
джету неабиякі.  

«Торік виставку відвіда-
ло дуже багато людей. Са-
ма Вікторія Іванівна давала 
інтерв’ю. На виставці побу-
вали діти із краснокутської, 
пархомівської шкіл. Науко-
ві співробітники музею про-
читали лекції про дідів Мо-
розів, Снігуроньок, святку-
вання Нового року. Усього 
виставку відвідала більш як 
тисяча людей. Сподіваємося, 
що цього року поціновува-
чів  буде значно більше, як-
що музей не закриють на ка-
рантин. Адже протягом ро-
ку ще до відкриття вистав-
ки до нас  приходили, ціка-
вилися, чи зберуться в му-
зеї діди Морози і Снігуронь-
ки», — висловлює сподіван-
ня Руслана Невеселих. Вона 
зазначає, що під час новоріч-
них канікул музей очікує на 
гостей не лише з Харківщи-
ни, а й із сусідніх трьох об-
ластей, на межі яких лежить 
Пархомівка.

Ірина Колтакова: представники 
дзвінкої колекції мовчать до часу
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ХОБІ
Бібліотекарка Світлана Городинська: 

«Паперові вироби поліпшують настрій»
У бібліотеку-філіал №11 Полтав-

ської міської централізованої бі-
бліотечної системи завжди хочеться 
приходити. Тут особлива аура. Гріє 
душу усвідомлення того, що в цьому 
будинку бував колись великий укра-
їнець Микола Скліфосовський, чле-
ни його родини, друзі. Їх пам’ятають 
могутні крислаті дуби, з весни й до 
холодів тішать око клумби, посеред 
яких над криницею гордовито сто-
їть на одній нозі журавель. Його так 
майстерно розфарбували, що він ви-
дається живим. Поряд у квітнику те-
че маленький потічок, береги якого 
з’єднано місточком із пластикових 
пляшок. А на бірюзовій воді ростуть 
лілеї й плавають білі лебеді. 

Ідейний натхненник і один із 
творців цих див — бібліотекарка 
Світлана Городинська. Вона до свят 
прикрашає власноруч виготовлени-
ми оригінальними виробами примі-
щення бібліотеки. Побувавши там 
нещодавно, був вражений ново-
річним куточком і виставкою кни-
жок. Пощастило у компанії символа 
2021 року бика та його рукотворних 
друзів погрітися біля декоративно-
го каміна, який наче справжній. Па-
ні Світлана ГОРОДИНСЬКА спеці-
ально для «Урядового кур’єра» роз-
повіла про джерела своєї творчості.

УК Світлано Іванівно, як давно ви 
захопилися декоративно-вжитко-
вим мистецтвом?
— Ще у молодших класах школи. 
Завжди прагнула на уроках пра-
ці робити ексклюзивні речі. Мені 
це вдавалося. Наприклад, усі одно-
класники й учителі були в захва-
ті від мого Кота в чоботях. Я його 
зробила з паперу, тканини й пір’я. 
Проте всерйоз цим мистецтвом за-
хопилася 14-річною, коли через 
слабке здоров’я змушена була три-
валий час перебувати в лікарнях. 
Просто лежати у гіпсі було сумно, і 
я виготовляла вироби з паперу. Во-
ни поліпшували настрій і відволіка-
ли від дійсності.

Значно пізніше, коли моя донь-
ка Марина пішла в дитячий садок, 
робила різні декоративно-вжиткові 
речі для садка. Займаюся цим і нині. 

УК Ви майстриня-самоучка?
— Не зовсім. Після закінчення шко-
ли відвідувала гурток при будинку 
піонерів. Освоювала там мистецтво 
виготовлення квітів із тканини. Але 
чомусь це не сподобалося, хоч умію 
робити такі квіти і вони непогано 
виходять. Навіть робила на замов-
лення.

УК А в училищі вам викладали цей 
предмет?
— Ні, його викладали на іншому фа-
культеті. Я тільки ходила, поглядала 
на виставлені в актовому залі вироби 
учнів і випускників училища. Щось 
із їхніх технологій запозичила. 

УК З якими матеріалами вам подо-
бається працювати найбільше?

— Як і раніше, з папером. Але 
оскільки останнім часом в’яжу дов-
говічні речі, такі, щоб можна було 
їх і надвір виставити, застосовую 
ПЕТпляшки, жерсть. А найчастіше 
— целофанові пакети. Роблю з них 
нитку й плету технікою амігуру-
мі. Сплела вже чимало новорічних 
символів, квітів, великодніх зайчи-
ків тощо. Із звичайних ниток плету 
іграшки для дітей. У мене четверо 
племінників і троє онуків. 

УК З якими відчуттями плетете 
символи нового року?
— У такі моменти подумки повер-
таюся у дитинство. Ми тоді теж ро-
били сніжинки, зайчиків, прикра-
шали ялинку. І трохи ностальгую. 
У нас завжди була жива ялинка.
Тепер ставлю штучну. 

УК Мені сподобався ваш декора-
тивний будиночок Діда Мороза. 
Його стіни зроблено з очерету?

— Ні, то не очерет, а коричне-
ві паперові трубочки. Цей буди-
ночок спочатку був лазнею з цу-
керок, перед якою сидів моряк із 
квартою пива. Коли цукерки з’їли, 
лазня втратила привабливість, і я 
її забрала в бібліотеку. Тут після 
реставрації й заморожування во-
на стала житлом головного ново-
річного персонажа. Різдвяна зірка 
з кольоровими стрічками, яку ви 
бачите, збереглася відтоді, як моя 
Маринка ходила з іншими дітьми 
щедрувати. 

УК Скільки виробів ви зробили за 
своє творче життя?
— Не рахувала, але багато, мабуть, 
зо 100. 

УК А хто зробив журавля, який на 
подвір’ї бібліотеки п’є воду з кри-
ниці? 
— Ідея моя, а втілив її наш читач, 
на всі руки майстер Іван Полюлях. 
Конструкція з потічком і лебедями 
— моя робота. Біля нашої бібліоте-
ки земля така, що на ній мало що 
росте. Просто дивуюся, як Скліфо-
совському вдалося посадити фрук-
тові дерева й виноградники на на-
ших схилах. А хочеться, щоб усе 
було гарно, щоб цвіло.

УК Як з’явився на світ символ 2020 
року — білий щур, якого у вас ве-
зе на санчатах благородний олень?
— Схожу іграшку підгледіла в ін-
тернеті. Там щур сидів під ялин-
кою й сумував. Я подумала, мабуть, 
у нього немає власного транспорту. 
Тож зробила для свого щура сан-
чата, в які запрягла вирізаного з пі-
нопласту білого оленя. Він ніс мо-

го щура у новий 2020 рік. А тепер 
олень везе його назад у казку.

УК Ви й символ 2021 року бика зро-
били?
— Так. Он він сидить на дивані на 
каміні, читає друзям, іншим ново-
річним символам, книжку. Хочу зі-
брати їх усі дванадцятеро. Майже 
всі їх, крім мишки, зробила я. Ці зві-
рятка — 3D-оригамі. 

Але найбільша і поки що най-
складніша моя поробка, якою пи-
шаюся, — камін. На нього пішло ба-
гато різного матеріалу, і робила я 
його довго, кілька тижнів. Зате ни-
ні всі, хто до нас завітає на новорічні 
свята, зможуть біля нього погрітися 
і ознайомитися з нашою святковою 
книжковою виставкою.

УК Чим ця виставка особлива?
— Тим, що на ній представлено лі-
тературу про християнські зимо-
ві свята, новорічні традиції, народні 
звичаї. Тут є малюнки, зимові вірші 
малюкам, різдвяні казки, і ще багато 
всього цікавого й повчального. Ни-
ні у нашій бібліотеці працює тільки 
читальний зал. Проте до нас прихо-
дять люди, бачать цю красу й раді-
ють у передчутті новорічних свят. 

Користуючись нагодою, вітаю з 
ними всіх українців і зокрема на-
ших читачів. Нехай негаразди об-
минають нас. Бажаю всім міцного 
здоров’я, миру, сімейного добробу-
ту. І прошу: приходьте в бібліоте-
ки, читайте книжки. Адже вони на-
повнюють добром шпаринки наших 
душ.

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

Гілка ялинова Ольжиних творінь 
УМІЛИЦЯ. Тернополянка Ольга Давида виготовляє новорічно-різдвяні  
вироби-прикраси з природних і штучних матеріалів 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Новоріччя прагне чепу-
ритися. Як саме? Це вже 

справа кожного з нас. Оль-
га Давида з Тернополя про 
те, аби прикрасити ялин-
ку, оселю новорічно-різдвя-
ної пори, турбується ще з лі-
та. Приїжджаючи на вихідні 
до батьківської садиби в ма-
льовниче село Устечко біля 
Дністра в Заліщицькому ра-
йоні, бере кошик і йде в ліс, 
на луки, в сад. Збирає шиш-
ки, жолуді, горішки, кашта-
ни, кісточки плодових дерев, 
лозу, різні рослини. Усе за-
сушує. І фантазує, які з цього 
всього природного матеріалу 
можна створити композиції. 

Ольга закінчила Київ-
ський національний універ-
ситет культури та мистецтв. 
Здобула там фах юристки, 
за яким уже сім років пра-
цює в головному управлінні 
державної податкової служ-
би в Тернопільській області. 
Після роботи часто кілька го-
дин віддає рукоділлю. Каже, 
це добрий відпочинок і сер-
цю розрада. Виросла в роди-
ні умільців. Бабуся працю-

вала при церкві, декорува-
ла храм, квітами прикраша-
ла образи, фігури. Мама ви-
шила багато ікон, плела ма-
ленькій донечці костюми, су-
кеночки, светрики. Ольга ви-
шивати, звісно ж, уміє, але її 
більше приваблюють компо-
зиції з природних і штучних 
матеріалів. 

Захопилася цим під час де-
кретної відпустки, коли мала 
вільний час. Коли ж народи-
ла донечку Вероніку, щомі-
сяця організовувала для ди-
тини своєрідну маленьку 
фотосесію й задля цього дба-
ла про певне декорування. 
Але умілицю передусім по-
лонили квіти. Виготовляла їх 
власноруч з гофрованого па-
перу, а потім освоїла деко-
ративний пінистий матеріал 
фоаміран. Спочатку його на-
гріває, згодом відтискає, ви-
різає тичинки, пелюстки й в 
окремій формі творить квіт-
ку. Такі вироби стають пода-
рунком на врочисті події. 

Найпопулярніші серед 
рідних, колег чи інших за-
мовників троянди, хоч Ольга 
виготовляє хризантеми, во-
лошки, ромашки, маки, гор-
тензії. З її вмілих рук вийде 

будь-яка квітка. Різнобарвні 
Ольжині квіти прикрасили і 
великодні кошики, і листів-
ки, і підсвічники, з’явилися у 
віночках. 

Торік у вересні віночки, 
обручі, шпильки та затис-

качки для волосся для до-
рослих і дітей відправила 
до Великої Британії на бла-
годійний фестиваль-ярма-
рок Dobro Fest, на якому на-
ші співвітчизники збирали 
кошти на потреби хворих ді-

тей в Україні. Щоб викона-
ти цю шляхетну місію, май-
стриня два тижні по десять 
годин працювала над дитя-
чими віночками. Виготови-
ла їх 30. Каже, була щаслива, 
що змогла впоралася з ви-
конанням завдання, особли-
во коли йдеться про добро-
чинний захід. Тішилася, що 
навіть далеко від материзни 
українці шанують і цінують 
свої традиції. На її переко-
нання, саме віночок — важ-
ливий символ українського 
життя. Адже крізь століття 
«образ української дівчини 
неможливий без гарно уквіт-
чаної голови». 

Уже після доброчинного 
фестивалю багато користу-
вачів соціальних мереж бу-
ли одностайні у коментарях, 
що в Ольги золоті руки, вона 
славна майстриня. Такі сло-
ва надихають її на творення 
нових виробів-композицій.  

Тема новорічно-різдвяно-
го циклу святкувань у твор-
чому доробку Ольги Давиди 
займає чільне місце. Настає 
листопад, і майстриня тво-
рить подарунки для рідних, 
колег на День Св. Миколая, 
Новий рік, Різдво Христо-

ве. З дитинства батько при-
носив ялинки, які ставили 
і в хаті, і надворі. Ольга за-
вжди любила їх прикраша-
ти. Пригадує, старшоклас-
ницею взялася за декору-
вання даху, вирізала навіть 
два сніговики, розмалювала 
їх, оздобила гірляндами. Ни-
ні для святкового настрою 
й краси робить віночки, де-
коровані сердечка, півміся-
ці, сніжинки, шишки, тва-
ринки, янголики, ялиночки, 
кульки з лози. У її новоріч-
но-різдвяних композиціях 
просторо й підсвічникам, ха-
тинкам, шопці та іншим ре-
чам, прикрасам.

Новий рік Ольга зустрі-
не в родинному колі в рідно-
му селі. Мерехтітиме різно-
барвними вогниками ялин-
ка. Її прикрашатимуть тво-
ріння Ольжиних рук. Майже 
чотирирічна донечка Вероні-
ка, як і торік-позаторік, за-
гострюватиме увагу на цих 
виробах, кажучи: «Мамуся 
зробила». 

ДОСЬЄ «УК»
Світлана ГОРОДИНСЬКА. Народилася 3 січня1968 року в Полтаві. За-

кінчила Гадяцьке училище культури за фахом бібліотекар-бібліограф. Пра-
цювала художником-оформлювачем на склозаводі. З 1992 року працює бі-
бліотекарем. Авторка близько 100 декоративно-вжиткових робіт.

Ольга Давида показує новорічний вінок, виготовлений 
власноруч
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Світлана Городинська запрошує погрітися біля бібліотечного каміна
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Позують погодні явища
ФОТОКОНКУРС. В ООН показали найкращі світлини, які свідчать, що 2020 рік  
був непростим, а стане незабутнім 

Позують погодні явища

«Подвійна веселка над рівнинами Кароні». Кароні, Тринідад і Тобаго
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«Ізольований». Порт Макуорі, Австралія «Сезон дощів на Мадагаскарі». Морондава, Мадагаскар

«Серцебиття». Рамблер-канал, Гонконг «Плавання між льодом та айсбергами в морі Беллінсгаузена, Антарктика»

«Місто туману». Коян, Південна Корея
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OВсесвітня метеорологічна організація — спеціальна установа ООН, що вивчає клімат, 

— оголосила переможців щорічного конкурсу на найкращі фото погодних явищ. Їх ВМО  
використає для календаря на 2021 рік.

13 світлин-переможців обирали фотографи й метеорологи ВМО із 70 фотографій, віді-
браних із понад тисячі кандидатів через народне голосування. Як стверджують в організа-
ції, враховували кількість голосів, а також фотографічну й метеорологічну цінність світ-
лини.

Згідно з повідомленням пресслужби ВМО, одна зі світлин стане  обкладинкою календа-
ря на 2021 рік, а решту використають  для позначення окремих місяців. Та погодні явища 
позували  настільки розмаїто, що в майбутньому у Всесвітній метеорологічній організації 
планують оприлюднити решту знімків, які набрали найбільше голосів.

«Водяний смерч на морі». Острів Лошинь, Хорватія
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«Міжзоряний поріг». Район Лас-Кондес, Сантьяго, Чилі

«Македонія». Шар-Планина, Македонія

 «Веселка після шторму». Острів Паг, Хорватія

 «Неймовірна суперкомірка в Колорадо».Барлінгтон, США

«Місячне світло у зимовому лісі». Сендай, Японія  «Подвійна веселка над Клаксвіком». Фарерські острови, Данія
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МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ

Різдвяне диво Марійки Колеснік
КАЗКОТЕРАПІЯ. Як майже приречена дівчинка не лише стала на ноги, а й творить казки

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Коли письменниця Олена 
Медведєва зайшла в па-

лату у відділенні дитячої он-
когематології, в кутку поба-
чила маленьку зболену ді-
вчинку. Та дрімала.

— Я хотіла свої книж-
ки подарувати, — якось аж 
знітилася заздалегідь нала-
штована на позитив Олена.

— Зараз, — заметушила-
ся мама, яка опікувалася до-
нечкою. — Марійко, тут тобі 
новорічний подарунок при-
несли. 

Дівчинка прокинулась, і її 
стражденні оченята вмить 
загорілися. Принаймні Оле-
на Медведєва, яка не пер-
ший рік працює з дітьми, 
одразу вловила ту іскорку. 
«А можна я й завтра до те-
бе прийду?» — обережно за-
питала.

І Марійка, й мама зраді-
ли пропозиції: вони були на-
стільки занурені у хворобу, 
що кожна звісточка з-за лі-
карняних стін додавала на-
тхнення. Пані Олена приїз-
дила щовечора. 

Дізналася, що Марійка 
Колеснік із мамою Людми-
лою, татом Петром, бабусею 
та старшою сестричкою Со-
фією живе в селі Плоска Ду-
бенського району. І що в неї 
рак головного мозку (піло-
цитарна астроцитома). Вона 
перенесла вже дві операції 
в Києві й проходить черго-
вий курс хіміотерапії. У го-
лівці стояв шунт, який від-
качував рідину з головно-
го мозку у спинний, а в ру-
ці — порт для крапельниць. 
11-річна дівчинка зі зростом 
145 сантиметрів важила 19 
кілограмів. Однак ніколи не 
скаржилася, не панікува-
ла і не вередувала. Вона за-
вжди радо зустрічала нову 
знайому. Поділилася з Оле-
ною заповітною мрією: пі-

ти до школи власними нога-
ми, адже досі її носив на ру-
ках тато.

Лист до святого 
Миколая

«Я запропонувала Марій-
ці продиктувати мені листа 
до святого Миколая. І роз-
містила його на своїй сторін-
ці у фейсбуці.  І незабаром 

у дівчинки з’явився омрія-
ний папуга. Потім Марійка 
продиктувала свою першу 
казочку «Добрий вчинок».  
Моєю метою було хоч якось 
відволікти її від нестерпного 
болю та страждань, а казко-
терапія тут — хороший по-
мічник», — гортає сторінки 
власної пам’яті Олена.

Записали кілька казочок, 
проаналізували, які літера-

турні прийоми краще засто-
сувати, як оформити текст 
стилістично. І допомагала 
в цьому ще одна добра фея 
Людмила Герус, вчителька 
мови та літератури однієї з 
рівненських шкіл. Несподі-
вано Марійка потрапила в 
реанімацію: пухлина спро-
вокувала параліч тіла, май-
же цілком відібрала мовлен-
ня і зір. У реанімаційному 
відділенні перебувала кіль-
ка разів.

У цей час небайдужі лю-
ди в Україні й за кордоном 
збирали кошти, щоб купи-
ти в Німеччині дорогі ліки: 3 
тисячі євро за два флакони. 
Спершу долучилася родина 
Олени Медведєвої. Її донь-
ка живе на півдні Франції, 
в сім’ї чоловіка є й хірург-
онколог. Згодом — знайомі, 
друзі, серед яких фейсбуч-
ні, й просто незнайомі люди.  

«Була, щоправда, й лож-
ка дьогтю: фотографіями й 
персональними даними Ма-
рійки скористалися шахраї 
й стали збирати кошти на 
вигадане ім’я, — досі не мо-
же спокійно про це говори-
ти пані Олена. — Але нашим 
знаряддям була правда. Од-
ночасно ми готували для 
Марійки подарунок: упо-
рядковували збірочку її ка-
зок «Диво». Допомогли бла-
годійники,  родина Дятликів 
із Корнина, яка надрукува-
ла у своїй друкарні весь на-
клад — 1000 примірників».

Синергія добра  
і молитов

І диво сталося: пухли-
на перестала рости. Напе-
редодні березневого каран-
тину Марійку виписали до-
дому. Вона поверталася з 
Рівного з повною машиною 
власних яскравих книжок, 
що пахли свіжою фарбою.

Скільки радісних емоцій 
додали рідні стіни! Скіль-

ки нових ідей, планів та за-
думів! Дівчинка оживала, 
дарма що вчилася тримати 
ложку і кожен крок робила 
з надзусиллями. Коли теле-
фонувала пані Олена, вона 
відповідала: у мене все га-
разд. 

Ось таку має внутрішню 
силу. До неї повернулися зір 
і мовлення, Марійка бага-
то читає, сама готує. А восе-
ни ходила з татом по гриби: 
мріяла знайти бодай одно-
го білого, а знайшла аж два. 
Вочевидь, той найдорожчий 
у світі закуток, що зветься 
малою батьківщиною, по-
вертає її до життя. А ще си-
нергія добра сотень людей, 
які моляться за її здоров’я 
та щасливу долю. 

Марійка вже набрала по-
над 10 кілограмів, із по-
хвальним листом дистан-
ційно закінчила минулий 
навчальний рік. А її перша 
казочка «Добрий вчинок» 
перемогла  у кількох кон-
курсах, не стримує позити-
ву Олена, яка стала для Ма-
рійки доброю феєю. А фея 
— то, звісно ж, приємні не-
сподіванки. Першою була 
презентація книжки «Ди-
во» в рівненській кав’ярні 
«Каламаріус». Цей арт-
простір люб’язно надала 
його власниця Вікторія Ів-
ченко. Благодійник Руслан 
Цикалюк поїхав по дівчин-
ку в Плоску машиною і з по-
дарунками.

Друга несподіванка ста-
лася днями: Марійка запи-

сала свою казочку «Різдвя-
на ніч» на місцевій телера-
діокомпанії ITV. Зробила це 
з пам’яті без жодних дублів 
одразу для телебачення та 
радіо. Може, тому, що поруч 
була її духовна наставниця, 
з якою домовилися: у студію 
обидві приїдуть у синьому. 

Синій — один з Марій-
чиних улюблених кольо-
рів. Коли Олена запитува-
ла її, яким уявляє свій най-
вдаліший день, вона відпові-
дала: одягнути довгу сукню 
з ажурним рукавом до ліктя 
і піти до людей. Такий день 
настав, і Марійка приїхала 
до студії й вийшла в ефір са-
ме в тій омріяній сукні.

Але є ще й третій сюрп-
риз: щой но вийшов дру-
ком сигнальний  примірник 
книжки «Друге диво», спі-
вавтори якої Марійка Ко-
леснік та Олена Медведєва. 

«Це історія надзвичайно 
сильної духом дівчинки, 
подана в жанрі нон-фікшн 
(життєва правда в літера-
турній обробці). Наша ме-
та — підтримати дітей, 
які хворіють, і їхніх бать-
ків, додати їм позитиву та 
впевненості. Тож шукає-
мо спонсорів для її видан-
ня», — звертається Олена 
Медведєва до тих, хто мо-
же й хоче поділитися до-
бром. Воно зазвичай та-
ки повертається сторицею. 
Кошти можна переказати 
на картку мами Людмили 
Колеснік у ПриватБанку 
5168 7573 8399 5091.

І капелюшки — як у королеви
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ДОБРОЧИННИЙ ОНЛАЙН-АУК-
ЦІОН. Найпрекрасніші та найвеселі-
ші свята — Новий рік і Різдво Христо-
ве, попри загальновідомі атрибути, як 
ялинка, шопка, колядування, мають 
глибинне значення: радіти, святкува-
ти й водночас творити добро. Саме на 
це звернула погляд і взялася до енер-
гійної роботи тернополянка дизайнер-
ка екоодягу, засновниця родинної май-
стерні «Палітра тепла» Оксана Чмилен-
ко. Вона вирішила організувати добро-
чинний онлайн-аукціон, на якому з мо-
лотка продає власні вироби, а виторг 
витрачає на придбання монітора паці-
єнта для відділення інтенсивної терапії 
Тернопільської обласної дитячої клініч-
ної лікарні.  

А творіння Оксаниних рук непрості. За 
світлинами відтворила капелюшки різ-
них кольорів, фасонів, оздоблень коро-
леви Великої Британії Єлизавети ІІ. Звіс-
но, перед утіленням задуму Оксана ре-
тельно вивчала стиль очільниці монархії. 
Благодійний проєкт умілиця так і назва-
ла: «Капелюшки — як у королеви». 

Такі головні убори власноруч Оксана 
створила за авторською технологією з 
тонкої мериносової вовни. Щоправда, 
підтримали її в цій благородній справі 
волонтери, а це вчителі, медики, бух-
галтери, студенти, інші. 

«Місяць вечорами працювали, робо-
та нас об’єднала, здружила», — заува-
жує умілиця. Добровільні помічниці до-
помогли валяти вовну чи виготовляти 
капелюшки, українки з Канади підтри-
мали коштами.

19 капелюшків, які виставила на 
онлайн-аукціон, авторка представила в 
передноворіччя у фоє Тернопільського 
драмтеатру. Як каже Оксана Чмиленко, 
королева стала натхненницею в її захо-
пленні виготовляти капелюшки. Тепер 

це хобі — улюблена праця. Майстриня 
прагне, щоб капелюшки носили укра-
їнські жінки. Тому захід, який організу-
вала з доброчинною метою, — це ще 
й популяризація головних уборів. Вони, 
на її переконання, підкреслюють жіночу 
шляхетність, особистість, додають ши-
ку, роблять королевою. 

Капелюшки Оксана Чмиленко ре-
презентувала під славнозвісну піс-
ню Here Comes The Sun у виконанні 
The Beatles. Демонстрували їх юні 
красуні з модельної школи City 
Life з Тернополя. Дівчатам головні 
убори дуже сподобалися, личили, 
їх вони вважають модними. 

Пенсіонерка Марія Білоус 
розповідає, що нині зде-
більшого порається на 
дачі чи займається хат-
ньою роботою. Але цьо-
го вечора вона стала улю-
бленицею публіки, журналістів. 
Пані Марія дефілювала як най-
старша модель. Зовні вона трохи 
подібна на королеву Єлизавету ІІ, тож 
організатори акції одягли її, як короно-
вану особу. Майстриня прикрас Надія 
Рудик навіть виготовила класичне на-
мисто з трьох низок перлин, як у коро-
леви. До слова, це намисто також про-
даватимуть на онлайн-аукціоні. Як і ко-
пію однієї з картин Рембрандта, улю-
бленої монархині. Полотно відтворив 
чоловік Оксани Чмиленко Олександр.  

Принагідно зауважити, що власни-
цею капелюшка, намиста чи копії кар-
тини славетного художника може стати 
будь-хто. Початкова ціна одного голов-
ного убору  — 700—1400 гривень. Про-
даж триватиме доти, доки не продадуть 
останній виріб.

Марійка Колеснік в студії телеканалу ITV з Оленою 
Медведєвою

ДОСЬЄ «УК»
Олена МЕДВЕДЄВА. Народилася й мешкає в Рівному. 

За фахом юристка, журналістка та психолог. Член двох на-
ціональних спілок — письменників та журналістів. Пише пе-
реважно для дітей, останнім часом практикує анімацію влас-
них книжок. Авторка бренда «Креативна книжка». Її ім’я впи-
сано до Книги рекордів України в номінації «Найбільша виши-
ти книга ручної роботи». Це Євангеліє від Матвія завважки 9 
кілограмів 400 грамів.

Ініціаторка проєкту «Капелюшки — як у королеви» Оксана Чмиленко 
та найстарша модель Марія Білоус

Капелюшки демонструє дівчина  
з тернопільської модельної 
школи City Life
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ДОКУМЕНТИ
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Міжвідомчої комісії  
з політики військово-технічного 

співробітництва та експортного контролю
1. Внести до Положення про Міжвідомчу комісію з питань військово-технічного 

співробітництва та експортного контролю, затвердженого Указом Президента Укра-
їни від 5 березня 2007 року № 180 «Про Міжвідомчу комісію з політики військово-
технічного співробітництва та експортного контролю» (зі змінами, внесеними Ука-
зами від 13 серпня 2014 року № 646, від 22 серпня 2014 року № 661, від 11 ве-
ресня 2014 року № 717, від 28 травня 2015 року № 297 та від 11 грудня 2019 року  
№ 896), такі зміни:

1) у пункті 6:
абзаци перший та третій викласти відповідно в такій редакції:
«6. Комісія утворюється у складі голови, двох заступників голови, секретаря та ін-

ших членів Комісії»;
«Заступниками голови Комісії є за посадою перший заступник Міністра з питань 

стратегічних галузей промисловості України, заступник Міністра закордонних справ 
України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень віднесено питання 
військово-технічного співробітництва та експортного контролю»;

в абзаці четвертому після слів «Голови Служби зовнішньої розвідки України» до-
повнити словами «начальника Головного управління розвідки Міністерства оборо-
ни України», а слова «начальник Головного управління розвідки Міністерства обо-
рони України» виключити;

абзац п’ятий доповнити реченням такого змісту: «Секретар Комісії організовує та 
забезпечує координацію роботи, пов’язану з підготовкою та проведенням засідань 
Комісії»;

2) абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:
«10. Рішення Комісії приймаються після обговорення на засіданні Комісії відповід-

них питань порядку денного більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
29 грудня 2020 року
№ 596/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки 

і оборони України від 29 грудня 2020 
року «Про результати проведення огляду 

громадської безпеки та цивільного захисту»
Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 груд-

ня 2020 року «Про результати проведення огляду громадської безпеки та цивільно-
го захисту» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпе-
ки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
29 грудня 2020 року
№ 597/2020

Введено в дію 
Указом Президента України 

від 29 грудня 2020 року № 597/2020
РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України 
від 29 грудня 2020 року

Про результати проведення огляду громадської безпеки  
та цивільного захисту

Аналіз стану виконання завдання щодо проведення огляду громадської безпеки 
та цивільного захисту, визначеного рішенням Ради національної безпеки і оборони 
України від 16 травня 2019 року «Про організацію планування в секторі безпеки і обо-
рони України», уведеним у дію Указом Президента України від 16 травня 2019 року  
№ 225, свідчить про недостатню ефективність ужитих компетентними органами за-
ходів для досягнення визначених цілей.

З метою забезпечення впровадження в систему стратегічного планування єдиних 
процедур та правил, необхідних для підвищення ефективності сектору безпеки і обо-
рони, дотримання цілісності, узгодженості та системності в опрацюванні докумен-
тів за сферами національної безпеки, ураховуючи, що за результатами такого огля-
ду розробляються Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України та на 
її основі інші документи стратегічного планування у сферах громадської безпеки, за-
хисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню 
та ліквідації наслідків, які мають бути спрямовані на її реалізацію, Рада національної 
безпеки і оборони України ВИРІШИЛА:

1. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на:
недостатність заходів із забезпечення виконання рішення Ради національної без-

пеки і оборони України від 16 травня 2019 року «Про організацію планування в сек-
торі безпеки і оборони України», уведеного в дію Указом Президента України від  
16 травня 2019 року № 225, в частині організації, контролю та проведення огляду 
громадської безпеки та цивільного захисту, а також попереднього розгляду його ре-
зультатів;

необхідність визначення дієвого механізму контролю за виконанням постанови 
Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 507 «Про затвердження Поряд-
ку проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством вну-
трішніх справ» з метою забезпечення оформлення результатів такого огляду, під-
готовки проекту звіту для розгляду та попереднього схвалення Кабінетом Міністрів 
України.

2. Міністерству внутрішніх справ України завершити у тримісячний строк прове-
дення огляду громадської безпеки та цивільного захисту та внести в установленому 
порядку звіт на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ДАНІЛОВ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної  

безпеки і оборони України від 29 грудня 
2020 року «Про результати проведення 

огляду загальнодержавної системи  
боротьби з тероризмом»

Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 

2020 року «Про результати проведення огляду загальнодержавної системи бороть-
би з тероризмом» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпе-
ки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
29 грудня 2020 року
№ 598/2020

Введено в дію 
Указом Президента України 

від 29 грудня 2020 року № 598/2020
РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України 
від 29 грудня 2020 року

Про результати проведення огляду загальнодержавної  
системи боротьби з тероризмом

За результатами аналізу стану виконання рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 16 травня 2019 року «Про організацію планування в секторі без-
пеки і оборони України», уведеного в дію Указом Президента України від 16 травня 
2019 року № 225, з метою забезпечення впровадження в систему планування єдиних 
процедур та правил, необхідних для підвищення ефективності сектору безпеки і обо-

рони, дотримання цілісності, узгодженості та системності в опрацюванні докумен-
тів за сферами національної безпеки, а також ураховуючи, що результати огляду за-
гальнодержавної системи боротьби з тероризмом мають важливе значення для ви-
значення напрямів її подальшого розвитку, формування та реалізації державної по-
літики у сфері боротьби з тероризмом, Рада національної безпеки і оборони Украї-
ни ВИРІШИЛА:

1. Кабінету Міністрів України:
1) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо 

визначення порядку визнання організацій терористичними та наслідків такого ви-
знання;

2) звернути увагу на недостатність заходів із забезпечення виконання статті 2 Ука-
зу Президента України від 5 березня 2019 року № 53 «Про Концепцію боротьби з те-
роризмом в Україні» щодо розроблення за участю Служби безпеки України, Служби 
зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України та затверджен-
ня плану реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні.

2. Службі безпеки України прискорити проведення огляду загальнодержавної сис-
теми боротьби з тероризмом та подати в установленому порядку на розгляд Ради на-
ціональної безпеки і оборони України звіт про його результати.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ДАНІЛОВ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення С. Сергійчука  

з посади голови Черкаської обласної 
державної адміністрації

Звільнити СЕРГІЙЧУКА Сергія Івановича з посади голови Черкаської обласної дер-
жавної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
29 грудня 2020 року
№ 602/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про тимчасове виконання  

обов’язків голови Черкаської обласної 
державної адміністрації

Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Черкаської обласної державної 
адміністрації на ГУСАКА Віктора Григоровича.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
29 грудня 2020 року
№ 603/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення С. Кривоноса з посади 

заступника Секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України

Звільнити КРИВОНОСА Сергія Григоровича з посади заступника Секретаря Ради 
національної безпеки і оборони України та направити його у розпорядження Міні-
стерства оборони України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
29 грудня 2020 року
№ 604/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення судді

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 
2 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, частини шос-
тої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу XII «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Призначити ПОТАПЕНКА Андрія Вікторовича на посаду судді Ржищевського 
міського суду Київської області.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
29 грудня 2020 року
№ 605/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про склад Координаційної ради  
з вирішення проблемних питань  

у сфері містобудування
1. Затвердити персональний склад Координаційної ради з вирішення проблемних 

питань у сфері містобудування (додається).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
29 грудня 2020 року
№ 606/2020

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 29 грудня 2020 року № 606/2020
СКЛАД 

Координаційної ради з вирішення проблемних питань 
у сфері містобудування

ШУЛЯК Олена Олексіївна — народний депутат України (за згодою), голова Коор-
динаційної ради

КЛАДІЄВ Володимир Миколайович — керівник Координаційного центру забезпе-
чення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, секретар Координаційної ради

МАЛЮК Василь Васильович — перший заступник Голови Служби безпеки України 
— начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою зло-
чинністю Центрального управління Служби безпеки України

ОНІЩУК Ольга Миколаївна — заступник Міністра юстиції України з питань дер-
жавної реєстрації

ПОТАЄВ Вадим Олександрович — радник Керівника Офісу Президента України
СААКАШВІЛІ Міхеіл Ніколозович — голова Виконавчого комітету реформ (за зго-

дою)
СВИРИДЕНКО Юлія Анатоліївна — Заступник Керівника Офісу Президента Укра-

їни
СТУРЕН Карл — громадський діяч (за згодою)
СУХАЧОВ Олексій Олександрович — заступник Директора Державного бюро роз-

слідувань
ЧЕРНИШОВ Олексій Михайлович — Міністр розвитку громад та територій Укра-

їни.
Керівник Офісу Президента України А. ЄРМАК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 грудня 2020 р. № 1316 
Київ

Про затвердження Порядку підтвердження  
кваліфікації осіб, які проводять аудит та  
перевірку безпеки автомобільних доріг

Відповідно до частини четвертої статті 51 Закону України «Про автомобільні доро-
ги» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит та пе-
ревірку безпеки автомобільних доріг, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні 
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 грудня 2020 р. № 1316
ПОРЯДОК 

підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит  
та перевірку безпеки автомобільних доріг

1. Цей Порядок визначає процедуру підтвердження кваліфікації осіб, які прово-
дять аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
кваліфікаційні вимоги до аудитора безпеки автомобільних доріг та особи, яка 

пройшла підтвердження кваліфікації з отриманням сертифіката на право проведен-
ня аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг (далі — кваліфікаційні вимо-
ги), — сукупність знань, вмінь і практичних навичок, необхідних для провадження ді-
яльності аудитором безпеки автомобільних доріг; 

сертифікат на право проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних до-
ріг (далі — сертифікат) — документ, виданий органом із сертифікації персоналу, 
який засвідчує, що особа відповідає кваліфікаційним вимогам та має відповідні про-
фесійні знання, вміння і навички (компетентність);

орган сертифікації — підприємство, установа, організація, акредитовані у відпо-
відній сфері згідно із Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповід-
ності», що здійснюють сертифікацію персоналу за професіями «аудитор безпеки ав-
томобільних доріг» та/або «інженер з перевірки безпеки автомобільних доріг»;

трудовий стаж — досвід роботи за трудовим договором або договором про на-
дання послуг підприємству, установі, організації у сфері проектування автомобільних 
доріг та/або організації безпеки дорожнього руху.

3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про авто-
мобільні дороги», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», «Про технічні 
регламенти та оцінку відповідності», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про профе-
сійний розвиток працівників».

4. Сертифікація здійснюється первинна та повторна.
Первинну сертифікацію передбачено для осіб, які проходять процедуру сертифі-

кації вперше.
Повторну сертифікацію передбачено з метою здійснення сертифікації для осіб, які 

мають сертифікат за результатами здійснення первинної сертифікації, строк дії яко-
го закінчується/закінчився.

5. Орган сертифікації затверджує схему сертифікації за професіями «аудитор без-
пеки автомобільних доріг» та «інженер з перевірки безпеки автомобільних доріг», 
яка повинна забезпечити процедуру сертифікації.

6. Сертифікація здійснюється за такими етапами:
1) подання особою документів, визначених пунктом 7 цього Порядку;
2) розгляд документів та прийняття рішення про здійснення або відмову у здій-

сненні сертифікації;
3) проведення оцінки компетентності особи шляхом проведення іспиту;
4) прийняття рішення про видачу сертифіката або вмотивовану відмову;
5) оформлення та видача сертифіката (у разі прийняття рішення про видачу сер-

тифіката).
За рішенням органу сертифікації опрацювання документів під час сертифікації 

здійснюється відповідно до Закону України «Про електронні документи та електро-
нний документообіг».

7. Особа для проходження сертифікації подає органу сертифікації заяву, в якій за-
значає свої прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), контактні дані. До за-
яви додаються:

1) копія паспорта;
2) копія (копії) документа (документів) про вищу освіту за освітньо-кваліфікацій-

ним рівнем (ступенем вищої освіти) бакалавр, спеціаліст або магістр за спеціаль-
ністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та бу-
дівництво»;

3) копія (копії) трудової книжки, що підтверджує стаж роботи з проектування ав-
томобільних доріг та/або організації безпеки дорожнього руху не менш як три роки.

У разі відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книж-
ці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періо-
ди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі 
застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на вида-
чу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і уго-
ди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про пері-
оди роботи;

4) копія документа про підвищення кваліфікації з питань проведення аудиту та/
або перевірки безпеки автомобільних доріг за відповідними програмами.

8. Заява разом з іншими документами, зазначеними в пункті 7 цього Порядку, 
приймається за описом, копія якого видається особі з відміткою про дату прийнят-
тя документів або відповідно до Закону України «Про електронні документи та елек-
тронний документообіг».

9. У разі зміни відомостей, зазначених у поданих відповідно до пункту 7 цього По-
рядку документах, особа зобов’язана протягом десяти робочих днів письмово пові-
домити про це органу сертифікації. До такого повідомлення додаються копії відпо-
відних документів.

10. Орган сертифікації розглядає подані документи та не пізніше десяти днів з 
дня подання заяви приймає рішення про здійснення сертифікації або про відмову в 
її здійсненні, про що протягом десяти днів з дня прийняття такого рішення письмо-
во повідомляє особі.

11. Підставою для відмови у здійсненні сертифікації є:
неподання або подання не в повному обсязі документів, зазначених у пункті 7 

цього Порядку;
подання недостовірної інформації.
12. Процедура здійснення сертифікації повинна бути завершена у строк не більш 

як 60 днів — для первинної сертифікації та 30 днів — для повторної з моменту по-
дання особою документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, до органу сертифі-
кації.

13. Підтвердження відповідності професійних знань, вмінь і навичок особи про-
водиться шляхом складення іспиту із кратною двом кількістю письмових завдань у 
формі тестування або письмових відповідей на запитання, або розв’язання практич-
них завдань у письмовій формі.

Порядок та умови проведення іспиту та оцінювання його результатів визначають-
ся схемою сертифікації органу сертифікації.

14. Завдання для іспиту повинні включати теоретичну та практичну складові, які 
розробляються з урахуванням кваліфікаційних характеристик професій «аудитор 
безпеки автомобільних доріг» та «інженер з перевірки безпеки автомобільних доріг» 
та вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку 
безпеки автомобільних доріг, встановлених Мінінфраструктури.

15. Відповідність професійних знань, вмінь і навичок особи підтверджується на-
данням нею правильних відповідей на більше половини поставлених на іспиті за-
вдань, за результатами чого органом сертифікації приймається рішення про вида-
чу такій особі сертифіката.

16. У разі нескладення особою іспиту орган сертифікації приймає рішення про від-
мову у видачі сертифіката, про що протягом десяти днів з дня прийняття такого рі-
шення письмово повідомляє особі.

17. Орган сертифікації видає особі сертифікат протягом десяти днів з дня при-
йняття рішення про його видачу. 

18. Строк дії сертифіката, виданого за результатами первинної сертифікації, ста-
новить п’ять років.

19. Для здійснення повторної сертифікації подаються документи, зазначені у 
пункті 7 цього Порядку, а також копії раніше виданого сертифіката (у разі наявності) 
та документів, що підтверджують стаж роботи не менше ніж 2,5 року протягом стро-
ку його дії. Документи для здійснення повторної сертифікації подаються органу сер-
тифікації не пізніше ніж за однин місяць до дня закінчення строку дії раніше вида-
ного сертифіката.

20. Строк дії сертифіката за результатами повторної сертифікації становить п’ять 
років.

21. У разі втрати або пошкодження сертифіката орган сертифікації протягом де-
сяти робочих днів з дня надходження від особи заяви про видачу дубліката сертифі-
ката, якій було його видано, видає дублікат сертифіката та визнає недійсним втраче-
ний або пошкоджений сертифікат.

У заяві про видачу дубліката сертифіката зазначаються прізвище, власне ім’я, по 
батькові (за наявності), контактні дані особи та ідентифікаційний номер сертифіката.

Дублікат сертифіката видається в межах змісту та строку його дії без проведен-
ня процедури сертифікації. На дублікаті сертифіката у верхньому куті ставиться по-
значка «ДУБЛІКАТ».
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ДОКУМЕНТИ

ПОСТАНОВА  
від 29 грудня 2020 р. № 1356 

Київ

Про внесення зміни  в додаток 1 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня  

2014 р. № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату 
та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних ор-
ганів» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2020 
р., № 46, ст. 1468), замінивши у позиції «МКІП» цифри «220 ****************» і  
«220 ****************» відповідно цифрами «260 ****************» і  
«260 ****************».
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 28 грудня 2020 р. № 1357 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2016 р. № 779

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 779 «Дея-

кі питання виконання програм, пов’язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки 
держави» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 89, ст. 2917; 2018 р., № 2, ст. 52, № 86, 
ст. 2827) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2020 р. № 1357

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 26 жовтня 2016 р. № 779
1. У підпункті 2 пункту 4 постанови:
1) абзац третій викласти в такій редакції:
«у місяці, наступному за відвантаженням продукції, — у розмірі, що не перевищує 

суму нарахованих відсотків за місяць за користування зазначеними кредитами (по-
зиками) та часткову оплату вартості товарів, робіт і послуг, яка включає нараховані 
зобов’язання із сплати податків та обов’язкових платежів (податку на додану вартість, 
податку на прибуток та частини чистого прибутку, що підлягає сплаті до державно-
го бюджету);»;

2) після абзацу третього доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
«залишок коштів — у розмірі, що включає суму нарахованих відсотків за місяць за 

користування зазначеними кредитами (позиками) та часткову оплату вартості товарів, 
робіт і послуг згідно з умовами господарських договорів.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим. 
2. Абзаци другий і третій пункту 2 Умов залучення суб’єктами господарювання — 

резидентами України кредитів (позик) під державні гарантії для виконання програм, 
пов’язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджених зазна-
ченою постановою, викласти в такій редакції:

«відсоткова ставка за кредитами (позиками) у національній валюті не може пере-
вищувати більше ніж на 6 відсотків український індекс ставок за депозитами фізичних 
осіб UIRD(3м) на строк три місяці, але не більше 30,5 відсотка  річних;

відсоткова ставка за кредитами (позиками) в іноземній валюті не може перевищу-
вати більше ніж на 6 відсотків Європейську міжбанківську ставку пропозиції (EURIBOR) 
на строк шість місяців, але не більше 11 відсотків річних. Від’ємне значення EURIBOR 
при розрахунку приймати рівним нулю;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 16 грудня 2020 р. № 1358 
Київ

Деякі питання функціонування  
Національної телекомунікаційної мережі

Відповідно до частини четвертої статті 8 Закону України «Про основні засади забезпе-
чення кібербезпеки України» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі;
Правила надання послуг, які надаються з використанням Національної телекомуніка-

ційної мережі.
2. Визначити Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-

мації уповноваженим органом управління Національною телекомунікаційною мережею як 
об’єктом державної власності.

3. Центральним органам виконавчої влади, cилам безпеки та силам оборони, Раді міні-
стрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським дер-
жавним адміністраціям для забезпечення функціонування мереж та систем спеціального 
зв’язку, призначених для обміну інформацією, що становить державну таємницю, у межах 
території України використовувати ресурс Національної телекомунікаційної мережі.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
5. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Мініс-

терству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у тримісячний строк після 
прийняття цієї постанови подати на затвердження Кабінету Міністрів України порядок фор-
мування тарифів на послуги Національної телекомунікаційної мережі.

6. Ця постанова набирає чинності через сім місяців з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2020 р. № 1358
ПОРЯДОК 

функціонування Національної телекомунікаційної мережі
1. Цей Порядок визначає механізм функціонування, призначення, суб’єктів та об’єкти 

Національної телекомунікаційної мережі.
2. Національна телекомунікаційна мережа призначена для:
обігу (передавання, приймання, створення, оброблення, зберігання) та захисту націо-

нальних інформаційних ресурсів;
забезпечення захищених електронних комунікацій;
надання послуг Національної телекомунікаційної мережі в інтересах здійснення управ-

ління державою у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період;
надання споживачам послуг із кіберзахисту.
3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
інформаційно-комунікаційні (мультисервісні) послуги, які надаються з використанням 

ресурсу Національної телекомунікаційної мережі (далі — послуги Національної телекому-
нікаційної мережі), — продукт діяльності технічних адміністраторів Національної телекому-
нікаційної мережі, спрямований на задоволення потреб споживачів;

об’єкти Національної телекомунікаційної мережі — обладнання, станційні та лінійні спо-
руди, канали електрозв’язку, пов’язане оснащення та забезпечення, призначені для марш-
рутизації, комутації, захисту, обробки, передавання/приймання знаків, сигналів, тексту, зо-
бражень, звуків, будь-яких повідомлень між кінцевим обладнанням, Центр управління ме-
режею та система оперативно-технічного управління та автоматизації активації послуг;

мультисервісна платформа Національної телекомунікаційної мережі — сукупність про-
грамних (програмно-технічних), технічних засобів мультимедійного зв’язку та системи об-
робки, збереження і передачі даних, а також засобів криптографічного та технічного захис-
ту інформації, призначених для забезпечення обміну відкритою інформацією та/або інфор-
мацією з обмеженим доступом;

ресурс Національної телекомунікаційної мережі — наявна в Національній телекомуні-
каційній мережі кількість власних номерів (номерний ресурс), ємність (потужність) систем 
обробки, збереження та передачі даних, кількість і пропускна спроможність проводових лі-
ній з оптичними волокнами, каналів, трактів для передавання інформації;

система оперативно-технічного управління та автоматизації активації послуг (система 
управління) Національної телекомунікаційної мережі — апаратно-програмний комплекс, 
призначений для комплексної автоматизації операцій оперативно-технічного управління 
мережею, апаратно-програмного конфігурування (налаштування) технічних засобів Націо-
нальної телекомунікаційної мережі та процесів взаємодії із споживачами;

споживачі Національної телекомунікаційної мережі (далі — споживачі) — юридичні 
особи, сили безпеки та сили оборони, які замовляють та/або отримують послуги Націо-
нальної телекомунікаційної мережі;

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ спеціальні споживачі Національної телекомунікаційної мережі (далі — спецспоживачі) 
— сили безпеки і сили оборони, які потребують, замовляють та/або отримують послуги На-
ціональної телекомунікаційної мережі;

технічні адміністратори Національної телекомунікаційної мережі   (далі — технічні адмі-
ністратори) — визначені Адміністрацією Держспецзв’язку територіальні органи, територі-
альні підрозділи, заклади, установи, організації, які входять до структури Держспецзв’язку 
та у зоні своєї відповідальності здійснюють будівництво, модернізацію, забезпечують 
функціонування Національної телекомунікаційної мережі (її окремих об’єктів) і на договір-
них засадах відповідно до затверджених тарифів надають послуги Національної телекому-
нікаційної мережі;

технічні умови на приєднання до об’єкта Національної телекомунікаційної мережі (далі 
— технічні умови) — документ, що визначає комплекс умов та вимог до інженерного за-
безпечення приєднання телекомунікаційної мережі (кінцевого обладнання) споживача до 
Національної телекомунікаційної мережі, які мають бути враховані під час розроблення ро-
бочого проекту на приєднання до Національної телекомунікаційної мережі;

транспортна платформа Національної телекомунікаційної мережі — сукупність про-
грамних (програмно-технічних), технічних засобів систем різних видів зв’язку, призначе-
них для формування та розподілу ресурсу Національної телекомунікаційної мережі;

Центр управління мережею — організаційно-технічне об’єднання споруд, програмних 
(програмно-технічних), технічних засобів системи управління Національної телекомуніка-
ційної мережі, а також персоналу старшого технічного адміністратора Національної теле-
комунікаційної мережі, призначене для оперативно-технічного управління Національною 
телекомунікаційною мережею.

4. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про мобілізацій-
ну підготовку та мобілізацію», «Про Національну систему конфіденційного зв’язку», «Про 
телекомунікації», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про націо-
нальну безпеку України».

5. Структура Національної телекомунікаційної мережі поділяється на:
транспортну платформу;
мультисервісну платформу;
Центр управління мережею.
6. Транспортна платформа Національної телекомунікаційної мережі забезпечує форму-

вання та розподіл її ресурсу, а також транзит трафіку для функціонування мультисервісної 
платформи Національної телекомунікаційної мережі, телекомунікаційних мереж, інформа-
ційно-телекомунікаційних систем споживачів.

Транспортна платформа Національної телекомунікаційної мережі формує ресурс Наці-
ональної телекомунікаційної мережі із таких складових:

оптичний сегмент — сукупність програмних (програмно-технічних), технічних засобів 
систем спектрального ущільнення оптичних транспортних каналів та систем передаван-
ня даних;

супутниковий сегмент — сукупність програмних (програмно-технічних), технічних засо-
бів систем космічного радіозв’язку;

радіосегмент — сукупність програмних (програмно-технічних), технічних засобів сис-
тем тропосферного, радіорелейного зв’язку та радіозв’язку.

7. Мультисервісна платформа Національної телекомунікаційної мережі призначена для 
забезпечення споживачів мультимедійними послугами, послугами спеціального зв’язку та 
послугами з кіберзахисту.

8. Центр управління мережею забезпечує функціонування Національної телекомуніка-
ційної мережі, її адміністрування, здійснює системний моніторинг та аналіз технічного ста-
ну мережі, формує, виділяє та розподіляє ресурс Національної телекомунікаційної мережі, 
координує відновлювальні роботи в мережі, а також управляє силами та засобами з від-
новлення зв’язку та ліквідації аварійних ситуацій.

9. Старшим технічним адміністратором Національної телекомунікаційної мережі є тех-
нічний адміністратор, який забезпечує функціонування Центру управління мережею.

10. Склад, архітектуру основних елементів Національної телекомунікаційної мережі, їх 
завдання, інструкції з організації технічного обслуговування та експлуатації технічних за-
собів Національної телекомунікаційної мережі затверджує Адміністрація Держспецзв’язку.

11. Структура Національної телекомунікаційної мережі має три рівні:
центральний — сукупність об’єктів Національної телекомунікаційної мережі, які забез-

печують їх взаємодію між собою та з магістральним рівнем Національної телекомунікацій-
ної мережі, для надання послуг Національної телекомунікаційної мережі у м. Києві;

обласний (магістральний) — сукупність об’єктів Національної телекомунікаційної ме-
режі, які забезпечують їх взаємодію між собою та із центральним і районним рівнем Наці-
ональної телекомунікаційної мережі, для надання послуг Національної телекомунікаційної 
мережі в адміністративних центрах областей;

районний — сукупність об’єктів Національної телекомунікаційної мережі, які забезпе-
чують їх взаємодію між собою та з магістральним рівнем Національної телекомунікацій-
ної мережі, для надання послуг Національної телекомунікаційної мережі в адміністратив-
них центрах районів.

12. Розподіл зон відповідальності (меж балансової належності) між технічними адміні-
страторами затверджує Адміністрація Держспецзв’язку.

Межі зон відповідальності технічних адміністраторів збігаються з межами відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць.

13. У разі розміщення технічних засобів Національної телекомунікаційної мережі у при-
міщенні на території споживача споживач зобов’язаний прийняти технічні засоби Націо-
нальної телекомунікаційної мережі від технічного адміністратора на підставі договору про 
утримання технічних засобів Національної телекомунікаційної мережі, орієнтовні умови 
якого містять примірний договір, рекомендований Адміністрацією Держспецзв’язку.

14. Утримання технічних засобів Національної телекомунікаційної мережі здійснюєть-
ся споживачем з відшкодуванням (компенсацією) технічним адміністратором витрат спо-
живача на оплату комплексу комунальних послуг, вартості спожитої електроенергії, орен-
ди площ, використаних для розміщення технічних засобів Національної телекомунікацій-
ної мережі.

15. Кожен технічний адміністратор надає послуги Національної телекомунікаційної ме-
режі (укладає договори, орієнтовні умови яких містять примірний договір, рекомендований 
Адміністрацією Держспецзв’язку) у межах зони відповідальності.

Адміністрація Держспецзв’язку у разі замовлення послуги одним споживачем у зоні від-
повідальності декількох технічних адміністраторів визначає окремих технічних адміністра-
торів, які мають право укладати договори з одержувачами послуг поза межами зон відпо-
відальності таких технічних адміністраторів.

16. З метою якісного надання послуг Національної телекомунікаційної мережі Адміні-
страція Держспецзв’язку розробляє, погоджує та затверджує інструкції щодо оперативно-
технічного управління Національною телекомунікаційною мережею та порядку взаємодії 
Центру управління мережею з:

Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій;
центрами (службами, пунктами тощо) управління споживачів;
центрами управління операторів Національної системи конфіденційного зв’язку (НСКЗ).
17. З метою захисту інформації щодо оперативно-технічного управління Національною 

телекомунікаційною мережею Адміністрація Держспецзв’язку розробляє, погоджує та за-
тверджує єдині вимоги щодо порядку формування позначень (умовної нумерації) об’єктів, 
ресурсу Національної телекомунікаційної мережі та ідентифікаторів споживачів.

18. Центр управління мережею засобами системи управління Національної телекомуні-
каційної мережі забезпечує координацію дій технічних адміністраторів під час:

моніторингу, організації, відновлення зв’язку;
усунення причин пошкодження технічних засобів Національної телекомунікаційної ме-

режі;
опрацювання претензій (заявок) споживачів;
взаємодії з операторами телекомунікацій.
19. Вимоги Центру управління мережею, зазначені у пункті 18 цього Порядку, є 

обов’язковими для виконання технічними адміністраторами.
20. Під час провадження діяльності у Національній телекомунікаційній мережі застосо-

вується єдиний обліково-звітний час — Київський.
21. Суб’єктами Національної телекомунікаційної мережі є Адміністрація Держ-

спецзв’язку, технічні адміністратори та споживачі.
22. Споживачі поділяються на:
спецспоживачів;
користувачів бюджетної сфери — державні органи, які не належать до категорії спец-

споживачів, установи, заклади та організації, власники об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури, державних інформаційних ресурсів, які повністю фінансуються за раху-
нок коштів державного бюджету і замовляють та/або отримують послуги Національної те-
лекомунікаційної мережі;

операторів НСКЗ;
власників об’єктів критичної інформаційної інфраструктури — органи місцевого само-

врядування, підприємства, установи, заклади та організації, які є власниками об’єктів кри-
тичної інформаційної інфраструктури, що не належать до категорій, визначених другим та 
третім абзацами цього пункту.

23. Адміністрація Держспецзв’язку як суб’єкт Національної телекомунікаційної мережі:
приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію об’єктів Національної теле-

комунікаційної мережі;
встановлює технічні вимоги до технічних засобів споживачів для їх взаємоз’єднання з 

об’єктами Національної телекомунікаційної мережі;
затверджує перелік технічних адміністраторів та визначає старшого технічного адміні-

стратора Національної телекомунікаційної мережі;
визначає зони відповідальності (межі балансової належності) та їх розподіл між техніч-

ними адміністраторами щодо експлуатації її об’єктів та надання послуг Національної теле-
комунікаційної мережі;

визначає перелік послуг Національної телекомунікаційної мережі;
розробляє примірні договори та рекомендує споживачам орієнтовні умови договору 

про утримання технічних засобів Національної телекомунікаційної мережі та договору про 
надання послуг Національної телекомунікаційної мережі;

приймає рішення про виділення ресурсу Національної телекомунікаційної мережі у по-
рядку та на умовах, затверджених цим Порядком;

визначає порядок обліку тривалості та обсягів надання послуг Національної телекому-
нікаційної мережі;

розробляє та затверджує інструкції взаємодії із споживачами під час опрацювання за-
явок на отримання послуги Національної телекомунікаційної мережі за різними типами 
звернень і типові форми таких заявок;

розробляє та затверджує для технічних адміністраторів інструкції з організації експлу-
атації, забезпечення функціонування, оперативно-технічного управління та безпеки Націо-
нальної телекомунікаційної мережі;

розробляє та реалізує технічну політику з питань формування номерного ресурсу Наці-
ональної телекомунікаційної мережі, його структуру і простір нумерації в інтересах забез-
печення достатньої ємності такого ресурсу та його відповідність міжнародним вимогам;

розробляє та затверджує схеми організації зв’язку в Національній телекомунікаційної 
мережі;

координує роботу технічних адміністраторів щодо забезпечення функціонування, без-
пеки та розвитку Національної телекомунікаційної мережі, надання її послуг;

здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням технічних засобів 
Національної телекомунікаційної мережі;

веде облік ресурсу Національної телекомунікаційної мережі та здійснює контроль за до-
триманням порядку та умов його виділення;

здійснює контроль за наданням послуг Національної телекомунікаційної мережі за до-
помогою радіосегмента у смугах радіочастот спеціального користування, які присвоєні 
Держспецзв’язку виключно спеціальним користувачам радіочастотного ресурсу України 
відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

24. Технічний адміністратор як суб’єкт Національної телекомунікаційної мережі у зоні 
своєї відповідальності:

забезпечує експлуатацію технічних засобів Національної телекомунікаційної мережі від-
повідно до затверджених Адміністрацією Держспецзв’язку схем організації зв’язку;

готує та надає споживачам технічні умови;
погоджує робочі проекти приєднання до об’єктів Національної телекомунікаційної мере-

жі, які розроблені споживачами;
відмовляє у підключенні технічних засобів телекомунікаційних мереж (кінцевого облад-

нання) споживача у разі його невідповідності робочому проекту;
укладає із споживачами договори про надання послуг Національної телекомунікацій-

ної мережі, орієнтовні умови яких містять примірний договір, рекомендований Адміністра-
цією Держспецзв’язку;

надає споживачам усі види послуг Національної телекомунікаційної мережі на умовах, 
визначених Правилами надання послуг, які надаються з використанням Національної теле-
комунікаційної мережі;

щороку проводить перевірки приєднаного кінцевого обладнання споживача на відпо-
відність робочому проекту;

обмежує надання послуг Національної телекомунікаційної мережі або відключає кінце-
ве обладнання споживача у разі порушення ним умов договору про надання послуг Націо-
нальної телекомунікаційної мережі;

забезпечує безперебійне і якісне надання послуг Національної телекомунікаційної ме-
режі;

усуває пошкодження технічних засобів Національної телекомунікаційної мережі у стро-
ки, передбачені договором про надання послуг Національної телекомунікаційної мережі;

веде облік тривалості (обсягу) наданих споживачеві послуг Національної телекомуніка-
ційної мережі, зберігає відомості про надані послуги Національної телекомунікаційної ме-
режі протягом строку, встановленого законодавством України;

інформує споживачів про зміну умов надання послуг Національної телекомунікаційної 
мережі;

відновлює доступ до користування послугою Національної телекомунікаційної мережі 
згідно з визначеними у договорі про надання послуг Національної телекомунікаційної ме-
режі показниками якості та строками;

розглядає пропозиції, заяви, скарги, претензії споживачів і надсилає заявникам пись-
мові повідомлення про результати розгляду в строки, передбачені законодавством Укра-
їни;

забезпечує готовність технічних засобів і ресурсу Національної телекомунікаційної ме-
режі до роботи під час кібератак, в умовах надзвичайного стану та в особливий період;

вживає заходів для недопущення несанкціонованого доступу до об’єктів Національної 
телекомунікаційної мережі та інформації, що передається за її допомогою;

запитує технічні умови на підключення до телекомунікаційних мереж операторів теле-
комунікацій та операторів НСКЗ;

у разі виробничої потреби і на підставі укладених договорів отримує від операторів те-
лекомунікацій та операторів НСКЗ у користування телекомунікаційні послуги, мережні та/
або інфраструктурні ресурси;

надає послуги Національної телекомунікаційної мережі за допомогою радіосегмента у 
смугах радіочастот спеціального користування, які присвоєні Держспецзв’язку виключно 
спеціальним користувачам радіочастотного ресурсу України відповідно до частини другої 
статті 5 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

Також технічний адміністратор Національної телекомунікаційної мережі, який є 
суб’єктом господарської діяльності, повинен:

провадити діяльність відповідно до поданого до НКРЗІ повідомлення про початок та-
кої діяльності у сфері телекомунікацій згідно із статтею 42 Закону України «Про телеко-
мунікації»;

користуватися смугами, номіналами радіочастот загального користування виключно 
для побудови та експлуатації супутникового та радіосегмента на підставі ліцензій на корис-
тування радіочастотним ресурсом України, отриманих у порядку, встановленому Законом 
України «Про радіочастотний ресурс України».

25. Споживач як суб’єкт Національної телекомунікаційної мережі:
отримує від технічного адміністратора технічні умови на приєднання до об’єктів Націо-

нальної телекомунікаційної мережі власних технічних засобів телекомунікаційних мереж 
(кінцевого обладнання);

відповідно до технічних умов розробляє за власні кошти робочі проекти на приєднання 
до об’єктів Національної телекомунікаційної мережі;

використовує кінцеве обладнання, яке відповідає вимогам, визначеним робочим про-
ектом;

має право відмовитися від користування послугою Національної телекомунікаційної ме-
режі на умовах, визначених договором про надання послуг Національної телекомунікацій-
ної мережі;

подає пропозиції, заяви, скарги, претензії щодо якості та своєчасності наданих послуг 
Національної телекомунікаційної мережі;

не допускає вчинення дій, що можуть перешкоджати безпечній роботі обладнання На-
ціональної телекомунікаційної мережі, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг 
Національної телекомунікаційної мережі іншим споживачам;

повідомляє у десятиденний строк технічному адміністратору про зміну свого наймену-
вання, юридичної адреси та інших даних, передбачених договором про надання послуг На-
ціональної телекомунікаційної мережі;

має право подавати до Адміністрації Держспецзв’язку або технічним адміністраторам 
пропозиції щодо подальшого розвитку Національної телекомунікаційної мережі, форму-
вання та розподілу її ресурсу на окремих ділянках Національної телекомунікаційної мере-
жі для надання її послуг.

26. Для забезпечення надійного функціонування Національної телекомунікаційної ме-
режі діяльність Адміністрації Держспецзв’язку та технічних адміністраторів спрямовується 
за такими основними напрямами:

адміністрування та розвиток Національної телекомунікаційної мережі;
технічна експлуатація та обслуговування Національної телекомунікаційної мережі;
взаємодія із споживачами;
оперативно-технічне управління Національної телекомунікаційної мережі;
кіберзахист у Національній телекомунікаційній мережі.
27. Організація роботи технічних адміністраторів за напрямами, зазначеними у пункті 26 

цього Порядку, покладається на Адміністрацію Держспецзв’язку.
28. Забезпечення виконання завдань за напрямами, зазначеними у пункті 26 цього По-

рядку, покладається на технічних адміністраторів.
29. Ресурс Національної телекомунікаційної мережі надається у такій черговості:
в інтересах функціонування державної системи урядового зв’язку;
спецспоживачам;
операторам НСКЗ;
користувачам бюджетної сфери;
власникам об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
30. Стале функціонування Національної телекомунікаційної мережі забезпечується:
апаратним резервуванням;
багаторівневою структурою Національної телекомунікаційної мережі;
оперативно-технічним управлінням Національної телекомунікаційної мережі.
31. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення функціонування та розвитку Націо-

нальної телекомунікаційної мережі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, 
виділених Адміністрації Держспецзв’язку, та коштів, одержаних технічними адміністрато-
рами від надання послуг Національної телекомунікаційної мережі.

32. Національна телекомунікаційна мережа має своє власне внутрішнє навантаження, 
незалежну від телекомунікаційної мережі загального користування та Інтернету систему 
нумерації, може мати відмінні від телекомунікаційної мережі загального користування та 
Інтернету системи сигналізації і алгоритми функціонування.

33. Взаємодія Національної телекомунікаційної мережі з телекомунікаційною мережею 
загального користування здійснюється через шлюзи (граничні маршрутизатори), на яких 
створено комплексну систему захисту інформації відповідно до вимог законодавства у 
сфері захисту інформації, кіберзахисту та охорони державної таємниці.

34. Взаємодія Національної телекомунікаційної мережі з Інтернетом здійснюється через 
захищені вузли доступу до Інтернету, на яких створено комплексну систему захисту інфор-
мації відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації, кіберзахисту та охо-
рони державної таємниці.
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ДОКУМЕНТИ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 2020 р. № 1358

ПРАВИЛА 
надання послуг, які надаються з використанням 

Національної телекомунікаційної мережі
1. Ці Правила визначають порядок, критерії та вимоги щодо надання послуг Національ-

ної телекомунікаційної мережі, їх тарифікації для споживачів Національної телекомуніка-
ційної мережі, зокрема користувачів бюджетної сфери.

2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
замовник послуги — споживач або відповідальний структурний підрозділ центрально-

го органу виконавчої влади (адміністрації, дирекції тощо) споживача, який уповноваже-
ний споживачем надавати до Адміністрації Держспецзв’язку заявки на отримання послу-
ги для одержувача послуг;

заявка — викладене у письмовій або електронній формі звернення замовника послу-
ги до Адміністрації Держспецзв’язку на отримання послуги Національної телекомунікацій-
ної мережі;

інтерфейс — сукупність засобів, методів і правил взаємодії (управління, контролю то-
що) між технічними засобами Національної телекомунікаційної мережі та кінцевим облад-
нанням споживача;

одержувач послуги — споживач або підрозділ, підпорядкована споживачу установа, 
організація, які уповноважені на підписання договору про надання послуг Національною 
телекомунікаційною мережею та отримують послуги Національної телекомунікаційної ме-
режі;

логічне з’єднання — налаштування обладнання Національної телекомунікаційної мере-
жі для створення інтерфейсу певного типу послуги Національної телекомунікаційної мере-
жі із заявленими параметрами через організоване фізичне з’єднання;

порт доступу — електротехнічний або оптикотехнічний роз’єм обладнання Національної 
телекомунікаційної мережі, на якому створено один або декілька інтерфейсів послуг Націо-
нальної телекомунікаційної мережі;

фізичне з’єднання — приєднання технічного засобу телекомунікаційної мережі (кінце-
вого обладнання) споживача до порту доступу технічного засобу Національної телекому-
нікаційної мережі для створення технічної можливості отримання послуг Національної те-
лекомунікаційної мережі.

3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про Національ-
ну систему конфіденційного зв’язку», «Про телекомунікації», «Про основні засади забез-
печення кібербезпеки України», «Про електронні довірчі послуги».

4. Залежно від організаційно-штатної структури споживач може делегувати функції за-
мовника та одержувача послуг підпорядкованим підрозділам або виконувати їх самостій-
но.

5. Замовник послуги подає Адміністрації Держспецзв’язку заявку за такими типами 
звернень:

підключення послуги — фізичне та логічне з’єднання кінцевого обладнання споживача 
з технічними засобами Національної телекомунікаційної мережі;

активація нової послуги — організація нового логічного з’єднання для наявного фізич-
ного з’єднання;

модифікація послуги — зміна параметрів наявного логічного з’єднання для наявного 
фізичного з’єднання;

блокування послуги — тимчасове відключення наявного логічного з’єднання без його 
видалення та відключення (розбирання) наявного фізичного з’єднання;

розблокування послуги — включення логічного з’єднання після його блокування для 
наявного фізичного з’єднання;

видалення послуги — видалення наявного логічного з’єднання без відключення (розби-
рання) наявного фізичного з’єднання;

відключення послуги — видалення наявного логічного з’єднання та відключення (роз-
бирання) наявного фізичного з’єднання.

6. Інструкції взаємодії із замовником послуги під час отримання заявок за різними ти-
пами звернень, а також типові форми заявок розробляються та затверджуються Адміні-
страцією Держспецзв’язку.

7. У заявках замовник послуг обов’язково зазначає:
тип послуги;
адреси або об’єкти Національної телекомунікаційної мережі, на яких необхідно надава-

ти послугу Національної телекомунікаційної мережі;
технічні параметри послуги Національної телекомунікаційної мережі;
контактні дані відповідальних осіб одержувачів послуг для організації фізичних та логіч-

них з’єднань за послугою Національної телекомунікаційної мережі;
дату завершення надання або тимчасового відключення послуг Національної телеко-

мунікаційної мережі для звернень за типами «видалення послуги», «відключення послу-
ги» та «блокування послуги»;

дату включення послуг Національної телекомунікаційної мережі для звернення за ти-
пом «розблокування послуги».

8. Заявки на отримання послуг Національної телекомунікаційної мережі можуть оформ-
люватися у письмовій та електронній формі.

9. Замовник послуги надсилає заявки, оформлені у письмовій формі, на адресу Адміні-
страції Держспецзв’язку, а заявки в електронній формі реєструє на веб-сайті Національної 
телекомунікаційної мережі шляхом заповнення електронної форми відповідно до обрано-
го типу звернення згідно з пунктом 5 цих Правил.

10. Оформлення заявки в електронній формі підтверджується шляхом накладення ква-
ліфікованого електронного підпису посадової особи замовника послуг.

11. Адміністрація Держспецзв’язку письмово або для заявок, які надіслані в електро-
нній формі, засобами веб-сайту Національної телекомунікаційної мережі інформує замов-
ника послуги про:

прийняте рішення щодо надання послуги Національної телекомунікаційної мережі;
стан виконання заявки;
видачу технічних умов;
неможливість підключення послуги;
укладення технічними адміністраторами Національної телекомунікаційної мережі та 

одержувачами послуг договорів про надання послуг Національної телекомунікаційної ме-
режі;

причини видалення або відключення послуги;
рішення про блокування (розблокування) послуги Національної телекомунікаційної ме-

режі у випадках, визначених цими Правилами;
результати аналізу наслідків відключення послуги Національної телекомунікаційної ме-

режі.
12. Авторизований доступ замовника послуги до веб-сайту Національної телекомуніка-

ційної мережі надає Адміністрація Держспецзв’язку відповідно до попередньо наданих пе-
реліків посадових осіб замовника послуги, що мають право накладати на заявки кваліфі-
кований електронний підпис.

13. Замовник послуги відповідає та здійснює контроль за наданням або припиненням 
доступу до веб-сайту Національної телекомунікаційної мережі своїх посадових осіб.

14. З метою підвищення оперативності надання послуг Національної телекомунікацій-
ної мережі та підтримки поточної конфігурації її штатних програмно-апаратних засобів за-
явки опрацьовуються з використанням програмних засобів системи оперативно-технічно-
го управління та автоматизації активації послуг (далі — система управління) Національної 
телекомунікаційної мережі.

15. Електронні копії письмової форми заявки Адміністрація Держспецзв’язку вносить в 
базу даних системи управління Національної телекомунікаційної мережі.

16. Адміністрація Держспецзв’язку не пізніше десяти робочих днів з дати отримання за-
явок, оформлених у письмовій формі, та не пізніше п’яти робочих днів з дати реєстрації за-
явок, оформлених в електронній формі:

інформує замовника послуги про прийняте рішення щодо надання послуг Національ-
ної телекомунікаційної мережі;

у разі позитивного рішення про надання послуги Національної телекомунікаційної мере-
жі програмними засобами системи управління Національної телекомунікаційної мережі на-
дає відповідним технічним адміністраторам Національної телекомунікаційної мережі роз-
порядження на проведення організаційних та технічних заходів щодо надання замовленої 
послуги Національної телекомунікаційної мережі.

17. Для прийняття рішення про надання послуг Національної телекомунікаційної мере-
жі Адміністрація Держспецзв’язку:

перевіряє правильність оформлення заявки;
реєструє заявку в системі управління Національної телекомунікаційної мережі;
для заявок за типами звернення «підключення послуги» разом із старшим технічним 

адміністратором Національної телекомунікаційної мережі проводить технічний аналіз що-
до можливості виділення ресурсу Національної телекомунікаційної мережі;

для заявок за типами звернення «відключення послуги» разом із старшим технічним 
адміністратором Національної телекомунікаційної мережі проводить технічний аналіз та 
визначає кількість організованих послуг Національної телекомунікаційної мережі для кож-
ного фізичного з’єднання, що заплановане до відключення;

визначає можливість надання послуги Національної телекомунікаційної мережі.
18. Під час розгляду Адміністрацією Держспецзв’язку заявки підставами відмови у на-

данні послуги Національної телекомунікаційної мережі можуть бути:
відсутність на замовлених об’єктах Національної телекомунікаційної мережі вільного не 

зарезервованого ресурсу Національної телекомунікаційної мережі або вільних портів до-
ступу;

замовник послуги не належить до визначених категорій споживачів Національної теле-
комунікаційної мережі;

замовлений спецспоживачем ресурс становить більше ніж 10 відсотків технічної спро-
можності об’єкта Національної телекомунікаційної мережі, на якому замовляється послуга 
Національної телекомунікаційної мережі.

19. Технічні адміністратори Національної телекомунікаційної мережі у зоні своєї відпо-
відальності для заявок за типом звернення «підключення послуги» не пізніше десяти ро-
бочих днів з дати прийняття Адміністрацією Держспецзв’язку рішення про надання послуг 

Національної телекомунікаційної мережі окремо для кожного об’єкта Національної телеко-
мунікаційної мережі:

проводять з одержувачем послуг вишукувальні роботи;
визначають фізичні з’єднання;
видають одержувачу послуг технічні умови;
вносять в базу даних системи управління Національної телекомунікаційної мережі елек-

тронні копії виданих технічних умов.
20. У разі неможливості або економічної недоцільності підключення послуги тех-

нічний адміністратор Національної телекомунікаційної мережі програмними засоба-
ми системи управління Національної телекомунікаційної мережі доповідає Адміністрації 
Держспецзв’язку.

21. Старший технічний адміністратор Національної телекомунікаційної мережі не піз-
ніше двох робочих днів з дати прийняття Адміністрацією Держспецзв’язку рішення про 
надання послуг Національної телекомунікаційної мережі програмними засобами системи 
управління Національної телекомунікаційної мережі:

для заявок за типами звернення «підключення послуги» резервує ресурс для надання 
послуги Національної телекомунікаційної мережі;

проводить мережеві конфігурування або видалення інтерфейсів логічних з’єднань за-
мовленої послуги Національної телекомунікаційної мережі;

блокує порти доступу та/або організовані інтерфейси логічних з’єднань замовленої по-
слуги Національної телекомунікаційної мережі;

доповідає Адміністрації Держспецзв’язку про конфігурування або видалення інтерфей-
сів логічних з’єднань замовленої послуги Національної телекомунікаційної мережі;

інформує технічних адміністраторів Національної телекомунікаційної мережі, у зоні 
яких проводилися конфігурування або видалення інтерфейсів логічних з’єднань замовле-
ної послуги Національної телекомунікаційної мережі.

22. Про виконання технічних умов одержувач послуг повідомляє технічному адміністра-
тору Національної телекомунікаційної мережі, який їх видав. Інформування здійснюється в 
письмовій формі або через свого замовника послуг засобами веб-сайту Національної те-
лекомунікаційної мережі.

23. Технічні адміністратори Національної телекомунікаційної мережі у зоні своєї відпові-
дальності для заявок за типом звернення «підключення послуги» не пізніше п’яти  робочих 
днів з дати отримання повідомлення про виконання одержувачем послуг технічних умов 
організовує фізичні з’єднання, про що програмними засобами системи управління Націо-
нальної телекомунікаційної мережі доповідає Адміністрації Держспецзв’язку.

24. Технічний адміністратор Національної телекомунікаційної мережі для підтверджен-
ня готовності до використання організованих інтерфейсів логічних з’єднань разом з одер-
жувачем послуг та старшим технічним адміністратором Національної телекомунікаційної 
мережі проводять тестування на виділених для цього портах доступу. 

25. На час тестування старший технічний адміністратор Національної телекомунікацій-
ної мережі розблоковує порти доступу та/або організовані інтерфейси логічних з’єднань, 
які перевіряються.

26. Результати тестування оформлюються протоколом, який підписують одержувач по-
слуг і технічний адміністратор Національної телекомунікаційної мережі, у зоні відповідаль-
ності якого проводилися тестування.

27. Технічні адміністратори Національної телекомунікаційної мережі у зоні своєї відпові-
дальності повинні вживати всіх дієвих заходів для отримання позитивних результатів тес-
тування фізичних з’єднань.

28. Одержувач послуг і технічний адміністратор Національної телекомунікаційної мере-
жі не пізніше п’яти робочих днів після отримання позитивних результатів тестування укла-
дають договір, орієнтовні умови якого містять примірний договір, рекомендований Адмі-
ністрацією Держспецзв’язку.

29. Технічний адміністратор Національної телекомунікаційної мережі не пізніше двох 
робочих днів після укладення договору про надання послуг Національної телекомуні-
каційної мережі вносить його електронну копію в базу даних системи управління Націо-
нальної телекомунікаційної мережі та її програмними засобами доповідає Адміністрації 
Держспецзв’язку, а також інформує старшого технічного адміністратора Національної те-
лекомунікаційної мережі.

30. Старший технічний адміністратор Національної телекомунікаційної мережі не пізні-
ше двох робочих днів після отримання повідомлення щодо укладення договору про надан-
ня послуг Національної телекомунікаційної мережі програмними засобами системи управ-
ління Національної телекомунікаційної мережі розблоковує відповідні організовані інтер-
фейси логічних з’єднань.

31. Адміністрація Держспецзв’язку не пізніше двох робочих днів після отримання пові-
домлення щодо укладення договору про надання послуг Національної телекомунікаційної 
мережі інформує замовника про початок надання послуг.

32. В умовах надзвичайного стану та в особливий період телекомунікаційні мережі та/
або кінцеве обладнання споживачів підключаються технічними адміністраторами Націо-
нальної телекомунікаційної мережі за замовленнями Національного центру оперативно-
технічного управління мережами телекомунікацій в порядку, визначеному законодавством 
України.

33. Критеріями надання послуг Національної телекомунікаційної мережі споживачам є 
технічна можливість та наявність вільного не зарезервованого ресурсу Національної теле-
комунікаційної мережі.

34. Надання послуг Національної телекомунікаційної мережі здійснюється на підставі 
договору з одержувачем послуг, орієнтовні умови якого містять примірний договір, реко-
мендований Адміністрацією Держспецзв’язку.

35. Послуги Національної телекомунікаційної мережі для забезпечення функціонуван-
ня мультисервісної платформи Національної телекомунікаційної мережі, державної сис-
теми урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, телекомунікацій-
них мереж та інформаційно-телекомунікаційних систем, забезпечення технічної експлуа-
тації яких покладено на Держспецзв’язку, а також для потреб спецспоживачів надають-
ся на безоплатній основі.

36. З метою відшкодування витрат державного бюджету на утримання Національної те-
лекомунікаційної мережі послуги Національної телекомунікаційної мережі іншим спожива-
чам, які не належать до категорій, визначених у пункті 35 цих Правил, надаються на платній 
основі. Порядок формування тарифів на послуги Національної телекомунікаційної мережі 
затверджується Кабінетом Міністрів України.

37. У разі потреби за заявкою Національного центру оперативно-технічного управління 
мережами телекомунікацій Центр управління мережею надає послуги Національної теле-
комунікаційної мережі в інтересах функціонування державної системи урядового зв’язку, 
телекомунікаційних мереж та інформаційно-телекомунікаційних систем спецспоживачів 
через ресурс Національної телекомунікаційної мережі, який виділено іншим споживачам.

38. Виділення ресурсу Національної телекомунікаційної мережі для надання її послуг 
здійснюється на об’єктах Національної телекомунікаційної мережі. Виділений ресурс Наці-
ональної телекомунікаційної мережі резервується на один рік.

39. Надання послуг Національної телекомунікаційної мережі, які є телекомунікаційною 
послугою, здійснюється відповідно до Законів України «Про телекомунікації», «Про радіо-
частотний ресурс України» та з дотриманням затвердженого НКРЗІ орієнтовного переліку 
видів телекомунікаційних послуг і форм опису телекомунікаційних послуг.

40. Блокування або розблокування послуги може бути ініційовано замовником послуги 
або Адміністрацією Держспецзв’язку у випадках, визначених цими Правилами.

41. Послуги Національної телекомунікаційної мережі тимчасово блокуються на строк не 
більше ніж три місяці з дати отримання заявки за типом звернення «блокування послуги». 
Для мобілізаційного замовлення строк блокування послуги Національної телекомунікацій-
ної мережі становить один рік. Щороку Адміністрація Держспецзв’язку проводить із замов-
никами послуг уточнення мобілізаційних замовлень.

42. Після завершення строку блокування або відмови від мобілізаційного замовлен-
ня послуга Національної телекомунікаційної мережі видаляється, про що Адміністрація 
Держспецзв’язку інформує замовника послуг.

43. Адміністрація Держспецзв’язку самостійно приймає рішення про блокування послу-
ги Національної телекомунікаційної мережі:

у разі виникнення масштабних мережевих аварій в Національній телекомунікаційній ме-
режі, для ліквідації яких необхідно тимчасово зменшити навантаження на окремих напря-
мах та об’єктах Національної телекомунікаційної мережі;

під час кібератак та кіберінцидентів, які здійснюються з боку технічних засобів телеко-
мунікаційних мереж (кінцевого обладнання) одержувача послуг;

в умовах надзвичайного стану та в особливий період для забезпечення активації послуг 
за мобілізаційним замовленням або замовленням Національного центру оперативно-тех-
нічного управління мережами телекомунікацій.

44. Адміністрація Держспецзв’язку самостійно приймає рішення про розблокування по-
слуги Національної телекомунікаційної мережі:

у разі ліквідації всіх масштабних мережевих аварій Національної телекомунікаційної ме-
режі;

під час відбиття або усунення наслідків кібератак та кіберінцидентів;
у разі закінчення дії надзвичайного стану або особливого періоду.
45. Усі споживачі, крім операторів Національної системи конфіденційного зв’язку 

(НСКЗ), використовують послуги Національної телекомунікаційної мережі лише для влас-
них потреб.

46. Оператори НСКЗ можуть використовувати послуги Національної телекомунікацій-
ної мережі для формування послуг НСКЗ на умовах та в порядку, визначених законодав-
ством України.

47. Технічні умови на приєднання до кожного об’єкта Національної телекомунікацій-
ної мережі надаються окремо. Строк дії технічних умов встановлюється залежно від пла-
нів розвитку Національної телекомунікаційної мережі, але не більше ніж на один рік від да-
ти реєстрації технічних умов.

48. Контроль за строком дії технічних умов здійснює технічний адміністратор Націо-
нальної телекомунікаційної мережі, яким вони видані.

49. Споживачі відповідно до технічних умов розробляють за власні кошти робочі про-
екти на приєднання для кожного об’єкта Національної телекомунікаційної мережі окремо.

50. Робочі проекти на приєднання до об’єктів Національної телекомунікаційної мережі 
погоджуються технічними адміністраторами Національної телекомунікаційної мережі, у зо-
ні відповідальності яких заплановано приєднання.

51. Кінцеве обладнання споживачів, яке підключається до об’єктів Національної теле-
комунікаційної мережі, повинно відповідати умовам застосування, визначеним статтею 24 
Закону України «Про телекомунікації».

52. У разі потреби моделювання та випробування схеми підключення кінцевого облад-
нання споживача до об’єктів Національної телекомунікаційної мережі старшим технічним 
адміністратором Національної телекомунікаційної мережі проводяться безоплатні тесто-
ві випробування в лабораторії Центру управління мережею. Для цього споживач на час 
тестування безоплатно надає один екземпляр кінцевого обладнання у лабораторію Цен-
тру управління мережею.

53. Після підключення до Національної телекомунікаційної мережі заміна типу чи моде-
лі кінцевого обладнання проводиться споживачем виключно за погодженням з технічним 
адміністратором Національної телекомунікаційної мережі, з яким укладено договір про на-
дання послуг.

54. Посадові особи Адміністрації Держспецзв’язку, технічні адміністратори Національної 
телекомунікаційної мережі за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків 
щодо надання послуг Національної телекомунікаційної мережі відповідно до цих Правил 
притягуються до дисциплінарної відповідальності в порядку, визначеному законодавством 
України.

55. Методологія тарифікації платних послуг Національної телекомунікаційної мережі 
для її споживачів, зокрема для користувачів бюджетної сфери, визначаються Порядком 
формування тарифів на послуги Національної телекомунікаційної мережі.

56. Послуги, які надаються з використанням Національної телекомунікаційної мережі, 
поділяють на такі групи:

транспортні телекомунікаційні послуги — види обслуговування, орієнтовані на встанов-
лення з’єднання з використанням наявних мережевих технологій транспортної платформи 
Національної телекомунікаційної мережі між двома або декількома комплектами кінцевого 
обладнання споживача (споживачів);

послуги спеціального зв’язку — види обслуговування, орієнтовані на забезпечення пе-
редачі секретної та/або службової інформації шляхом проведення відповідних організацій-
них та технічних заходів із застосуванням засобів криптографічного та/або технічного за-
хисту інформації;

мультимедійні послуги Національної телекомунікаційної мережі — види обслуговуван-
ня, орієнтовані на забезпечення споживачам єдиного зручного інтерфейсу, який містить у 
собі системи IP-телефонії, аудіо-, відео- та веб-конференцій, обміну поштовими та миттє-
вими повідомленнями (разом з мультимедійними послугами Національної телекомуніка-
ційної мережі можуть надаватися і послуги спеціального зв’язку);

послуги доступу до інформаційних ресурсів — додаткові види обслуговування, які на-
даються разом з транспортними телекомунікаційними послугами і орієнтовані на забезпе-
чення доступу через об’єкти Національної телекомунікаційної мережі до захищених вузлів 
інтернет-доступу, захищених центрів обробки даних, єдиного захищеного дата-центру збе-
реження інформації і відомостей національних інформаційних ресурсів та інших систем 
обробки та збереження електронних державних інформаційних ресурсів;

послуги з кіберзахисту — види обслуговування, орієнтовані на запобігання кіберінци-
дентам, виявлення та захист від кібератак, ліквідацію їх наслідків, відновлення сталості і на-
дійності функціонування комунікаційних, технологічних систем.

57. Переліки платних послуг Національної телекомунікаційної мережі для кожної групи 
розробляє та затверджує Адміністрація Держспецзв’язку.

58. Вихідні дані для розрахунку тарифів на платні послуги Національної телекомуні-
каційної мережі визначаються Адміністрацією Держспецзв’язку за кожним видом послуг 
згідно із затвердженим переліком платних послуг Національної телекомунікаційної мере-
жі відповідно до Методології, визначеної у Порядку формування тарифів на послуги Наці-
ональної телекомунікаційної мережі.

59. Технічні адміністратори Національної телекомунікаційної мережі розраховують і 
встановлюють тарифи на послуги Національної телекомунікаційної мережі відповідно до 
Порядку формування тарифів на послуги Національної телекомунікаційної мережі.

60. Кошти, одержані технічними адміністраторами Національної телекомунікаційної 
мережі від надання послуг Національної телекомунікаційної мережі, є їх власними надхо-
дженнями і використовуються згідно із законодавством України виключно для забезпечен-
ня функціонування та розвитку Національної телекомунікаційної мережі.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 грудня 2020 р. № 1358
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. 

№ 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 596; Офіцій-
ний вісник України, 1998 р., № 17, ст. 627, № 37, ст. 1354; 2019 р., № 20, ст. 682) після слів  
«не поширюються на» доповнити словами «тарифи на інформаційно-комунікаційні (муль-
тисервісні) послуги, які надаються з використанням ресурсу Національної телекомуніка-
ційної мережі, та».

2. Перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим 
частинам Збройних Сил, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 
2000 р. № 1171 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 30, ст. 1279; 2015 р., № 80, ст. 2671), 
після позиції

«60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення»
доповнити такими позиціями:

«61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв’язку
61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку
61.30 Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку».

3. У Положенні про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 
2014 р. № 411 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2066; 2018 р., № 31, ст. 1090):

1) абзац другий підпункту 1 пункту 3 після слів «безпеки та розвитку» доповнити слова-
ми «Національної телекомунікаційної мережі,»;

2) у пункті 4:
підпункт 13 після слів «для задоволення потреб» доповнити словами «Національної те-

лекомунікаційної мережі,»;
підпункт 16 доповнити абзацом такого змісту:
«надання послуг Національної телекомунікаційної мережі на умовах, визначених Пра-

вилами надання послуг, які надаються з використанням Національної телекомунікаційної 
мережі;»;

доповнити пункт підпунктом 958 такого змісту:
«958) визначає перелік послуг Національної телекомунікаційної мережі;».
4. У Положенні про структуру Національної системи конфіденційного зв’язку та умови 

її використання для забезпечення безпеки обміну інформацією, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 303 «Деякі питання організації між-
відомчого обміну інформацією в Національній системі конфіденційного зв’язку» (Офіцій-
ний вісник України, 2015 р., № 42, ст. 1302):

1) пункт 2 після слів «Про захист персональних даних» доповнити словами «, «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки України»;

2) у пункті 3 слова «телекомунікаційної мережі спеціального призначення» замінити 
словами «Національної телекомунікаційної мережі»;

3)  пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. НСКЗ складається із спеціальних телекомунікаційних мереж та спеціальних інфор-

маційно-телекомунікаційних систем другої та третьої категорій, а також централізованих 
систем захисту інформації та оперативно-технічного управління (далі — системи НСКЗ):

1) спеціальна телекомунікаційна мережа другої категорії (СТМ-ІІ) — телекомунікацій-
на мережа, створена на ресурсі Національної телекомунікаційної мережі та/або телекомуні-
каційних мереж загального користування, яка має власну окрему централізовану систему 
захисту інформації та за допомогою криптографічних та/або технічних засобів забезпечує 
транзит трафіку між кінцевими системами спеціального зв’язку для обігу (передавання, 
приймання, створення, оброблення, зберігання) інформації з обмеженим доступом, крім 
інформації, що становить державну таємницю;

2) спеціальні інформаційно-телекомунікаційні системи другої категорії (СІТС-ІІ) — су-
купність інформаційних та телекомунікаційних систем суб’єктів НСКЗ, які у процесі обі-
гу (передавання, приймання, створення, оброблення, зберігання) інформації з обмеженим 
доступом, крім інформації, що становить державну таємницю, діють як єдине ціле для на-
дання спектра сучасних захищених інформаційно-комунікаційних (мультисервісних) по-
слуг в інтересах здійснення управління державою у мирний час, в умовах надзвичайного 
стану, кібератак та в особливий період;

3) спеціальні інформаційно-телекомунікаційні системи третьої категорії (СІТС-ІІІ) — су-
купність інформаційних та телекомунікаційних систем суб’єктів НСКЗ, які у процесі обігу 
(передавання, приймання, створення, оброблення, зберігання) відкритої інформації, що на-
лежить до державних інформаційних ресурсів, конфіденційної інформації, яка перебуває у 
володінні розпорядника інформації, діють як єдине ціле для надання спектра сучасних ін-
формаційно-комунікаційних (мультисервісних) послуг в інтересах здійснення управління 
державою у мирний час, в умовах надзвичайного стану, кібератак та в особливий період;

4) централізовані системи захисту інформації та оперативно-технічного управління — 
апаратно-програмний комплекс, призначений для автоматизації операцій оперативно-тех-
нічного управління СТМ-ІІ (СІТС-ІІ), апаратно-програмного конфігурування (налаштуван-
ня) засобів криптографічного захисту інформації та процесів взаємодії із споживачами.»;

4) підпункт 4 пункту 5 викласти в такій редакції:
«4) надання ресурсу СТМ-ІІ для забезпечення функціонування СІТС-ІІ суб’єктів НСКЗ;»;
5) пункт 7 після слів «засоби і ресурси» доповнити словами «Національної телекому-

нікаційної мережі,»;
6) пункт 9 після слів «забезпечення їх ресурсами» доповнити словами «Національної те-

лекомунікаційної мережі та інших»;
7) підпункт 2 пункту 14 після слів «наявних ресурсів» доповнити словами «Національної 

телекомунікаційної мережі та інших».
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ДОКУМЕНТИ

ПОСТАНОВА  
від 23 грудня 2020 р. № 1360 

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 жовтня 2012 р. № 967

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967 «Про 

затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013—2020 ро-
ки» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3261; 2018 р., № 2, ст. 76; 2019 р., 
№ 78, ст. 2697) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 грудня 2020 р. № 1360

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 жовтня 2012 р. № 967
1. У назві та пункті 1 постанови цифри «2013—2020» замінити цифрами «2013—

2023».
2. Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013—2020 роки, затвер-

джену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
«ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 жовтня 2012 р. № 967 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 23 грудня 2020 р. № 1360)

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА 
забезпечення молоді житлом на 2013—2023 роки

Визначення проблеми, на розв’язання  
якої спрямована Програма

В Україні станом на 1 січня 2015 р., за даними Держстату, 657,2 тис. сімей та оди-
наків перебували на квартирному обліку, з яких молоді сім’ї — 68,1 тисячі.

Більшість молодих сімей не мають можливості отримати доступ на ринок житла без 
бюджетної підтримки. Тому проблема забезпечення молодих сімей житлом є дуже ак-
туальною в Україні.

Статтею 47 Конституції України гарантовано право на житло; держава створює умо-
ви, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у влас-
ність або взяти в оренду.

Обов’язком держави є надання реального інструменту для реалізації житлових прав 
громадян. Саме гостра житлова проблема є однією з причин міграції української мо-
лоді за кордон.

Протягом 2013—2020 років (станом на 1 липня 2020 р.) відповідно до Держав-
ної програми забезпечення молоді житлом на 2013—2020 роки, затвердженої по-
становою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967 (Офіційний вісник 
України, 2012 р., № 81, ст. 3261; 2018 р., № 2, ст. 76), передбачалося виділення ко-
штів для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким 
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у розмірі 
1952,295 млн. гривень, у тому числі із:

загального фонду державного бюджету — 94,897 млн. гривень;
спеціального фонду державного бюджету — 219,398 млн. гривень;
місцевих бюджетів — 1638 млн. гривень.
Фактично ж було профінансовано лише 1010,606 млн. гривень, у тому числі із:
загального фонду державного бюджету — 94,897 млн. гривень; 
спеціального фонду державного бюджету — 222,709 млн. гривень;
місцевих бюджетів — 693 млн. гривень.
За рахунок коштів державного бюджету (у тому числі за рахунок коштів спеціаль-

ного фонду) надано 978 пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одино-
ким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, місце-
вих бюджетів — 1259.

На даний час для участі у Державній програмі забезпечення молоді житлом на 
2013—2020 роки у відкритих реєстрах державної спеціалізованої фінансової устано-
ви «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» зареєстровано 
7513 заяв громадян (станом на 1 липня 2020 року). 

За час реалізації механізму надання пільгових іпотечних житлових кредитів, що пе-
редбачає здешевлення їх вартості шляхом надання часткової компенсації, відповід-
но до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним 
житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 343 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2012 р., № 33, ст. 1229), таку компенсацію надано 17,8 тис. молодих сімей та оди-
ноких молодих громадян.

Зазначених заходів недостатньо для розв’язання житлової проблеми серед молоді 
у найближчий час. Тому необхідним є продовжити дію Програми та відновити її фінан-
сування із загального фонду державного бюджету.

Мета Програми
Метою Програми є створення належних умов для забезпечення молодих сімей та 

одиноких молодих громадян житлом.
Шляхи і способи розв’язання проблеми

Можливі два способи розв’язання проблеми.
Перший спосіб передбачає розв’язання проблеми забезпечення житлом молоді че-

рез виконання механізму забезпечення громадян доступним житлом відповідно до 
статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток 
будівельної галузі та житлового будівництва». 

Державна підтримка будівництва доступного житла полягає у сплаті державою 
30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або наданні піль-
гового іпотечного житлового кредиту. Забезпечення окремих категорій громадян до-
ступним житлом здійснюється шляхом надання одноразової безповоротної фінансової 
підтримки у розмірі 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла за раху-
нок державних коштів. Одержувачі державної підтримки можуть отримувати кредит в 
банку для сплати частини вартості будівництва (придбання) доступного житла, що пе-
ревищує розмір державної підтримки, на умовах та у порядку, що визначені банком.

Однак, по-перше, зазначена державна підтримка орієнтована на всіх громадян, що 
потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, без акцентуван-
ня на певній цільовій групі, зокрема молодих сім’ях. Таким чином, недоліком даного 
способу є неможливість реалізації адресного підходу стосовно молодих сімей та оди-
ноких молодих громадян.

По-друге, забезпечення громадян доступним житлом вимагає наявності значної су-
ми власних коштів для придбання житла. Проте у більшості молодих сімей, особливо 

з дітьми, та одиноких молодих громадян власні кошти для здійснення першого вне-
ску відсутні.

Як свідчить економічна практика, за таких умов неможливо досягти відчутного 
ефекту у забезпеченні житлом молодих сімей.

Другий, оптимальний спосіб передбачає продовження дії Державної програми за-
безпечення молоді житлом на 2013—2020 роки, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967, що дасть можливість встановити най-
більш ефективний спосіб забезпечення житлом саме молоді, шляхом реалізації меха-
нізму надання пільгових довгострокових житлових кредитів.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1.
Завдання і заходи Програми
Основними завданнями Програми є:
забезпечення розвитку пільгового молодіжного житлового кредитування, зокрема 

зміна підходів до розрахунку розміру кредиту;
формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбан-

ня житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами.
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Успішне виконання Програми протягом 2021—2023 років дасть змогу створити умови 

для забезпечення житлом більше 2,5 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян.
Виконання Програми сприятиме також створенню умов для формування активної 

життєвої позиції молоді, розв’язанню їх житлових проблем, розвитку будівельної га-
лузі та пов’язаних з будівництвом галузей промислового виробництва, створенню до-
даткових робочих місць у будівельній та суміжних із будівництвом галузях, збільшен-
ню податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів, поліпшенню демо-
графічної ситуації в країні.

Крім того, виконання Програми зменшує фінансове навантаження на молоді сім’ї, 
що сприяє підвищенню рівня соціального забезпечення населення, створює умови для 
гармонійного розвитку сім’ї та національної економіки. Адже механізм виконання Про-
грами дає змогу спрямовувати кошти від повернення кредитів, наданих за рахунок ко-
штів загального фонду державного бюджету, на надання нових кредитів за рахунок ко-
штів спеціального фонду. 

Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих 

бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних ко-
штів громадян.

Для будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми протягом 
2013—2023 років, а саме для реалізації механізму Програми, необхідні кошти в су-
мі 3364,138 млн. гривень, в тому числі протягом 2021—2023 років необхідні кошти 
в сумі 1 917,295 млн. гривень. Прогнозний обсяг потреби у забезпеченні житлом мо-
лодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов, у розрізі регіонів наведено у додатку 3.

Додаток 1 
до Програми

ПАСПОРТ 
Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013—2023 роки

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 
2012 р. № 967.

2. Державний замовник-координатор — Мінрегіон.
3. Керівник Програми — Міністр розвитку громад та територій.
4. Виконавці заходів Програми — Мінрегіон, Мінфін, державна спеціалізована 

фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівни-
цтву», Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-
ська міські держадміністрації.

5. Строк виконання: 2013—2023 роки.
6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Джерела фінансування Обсяг фінансування, млн. гривень У тому числі за роками
2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020** 2021** 2022** 2023**

Державний бюджет 760,256 149,609 78,074 93,491 77,377 75,848 63,044 54,118 51,4 42,05 39,235 36,01
Місцевий бюджет 2603,882 33,532 36,624 64,694 94,337 115,693 145,678 155,924 157,4 600 600 600
Інші джерела
Усього 3364,138 183,141 114,698 158,185 171,714 191,541 208,722 210,042 208,8 642,05 639,235 636,01_____________

* Фактичні видатки станом на кінець року.
** Виходячи з можливостей державного бюджету та з урахуванням напрямів бюджетної політики.

Додаток 2  
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013—2023 роки

Найменуван-
ня завдання

Наймену-
вання показ-

ника

Значення показника Найменування за-
ходу

Відповідальні за ви-
конання

Джерела фінансу-
вання (державний, 
місцевий бюджети 
та інші джерела)

Прогнозний  
обсяг фінан-

сових ресурсів 
для виконання 
завдань, млн.  

гривень

У тому числі за роками
усього за роками 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Запрова-
дження ме-
ханізму за-
безпечення 
молодих сі-
мей та оди-
ноких моло-
дих грома-
дян житлом

кількість на-
даних кре-
дитів

7686 402 216 188 213 638 1109 1157 1 242 882 840 799 надання пільгових 
довгострокових 
кредитів молодим 
сім’ям та одино-
ким молодим гро-
мадянам на бу-
дівництво (рекон-
струкцію) та при-
дбання житла

Мінрегіон 
Мінфін 
державна спеціа-
лізована фінансо-
ва установа «Дер-
жавний фонд спри-
яння молодіжному 
житловому будів-
ництву» 
Рада міністрів Авто-
номної Республіки 
Крим, обласні, Ки-
ївська  
та Севастопольська 
міські держадміні-
страції

державний бю-
джет,  
у тому числі:

391,721 104,621 34 33,674 24 34,311 30 29 28 25,07 24,835 24,21

загальний фонд 94,9 70,63 24,27
спеціальний фонд 296,821 33,991 9,73 33,674 24 34,311 30 29 28,0 25,07 24,835 24,21

місцеві бюджети 2603,882 33,532 36,624 64,694 94,337 115,693 145,678 155,924 157,4 600 600 600
інші джерела

кількість до-
говорів на 
обслугову-
вання

8400* 6100* 5011* 3468* 2805* 2353* 1920* 1591* 1112* 950* 845* компенсація відсо-
ткових ставок кре-
дитів комерцій-
них банків, що на-
даються молодим 
сім’ям та одино-
ким молодим гро-
мадянам на бу-
дівництво (рекон-
струкцію) та при-
дбання житла за 
рахунок коштів 
державного та міс-
цевих бюджетів

Мінрегіон 
Мінфін 
державна спеціа-
лізована фінансо-
ва установа «Дер-
жавний фонд спри-
яння молодіжному 
житловому будів-
ництву»

державний бюджет 368,535 44,988 44,074 59,817 53,377 41,537 33,044 25,118 23,4 16,98 14,4 11,8

кількість 
норматив-
но-правових 
актів

2 1 1 удосконалення 
механізму пільго-
вого довгостроко-
вого кредитування 
молодих сімей та 
одиноких молодих 
громадян

Мінрегіон 
Мінфін 
державна спеціа-
лізована фінансо-
ва установа «Дер-
жавний фонд спри-
яння молодіжно-
му житловому будів-
ництву»___________

* Кількість договорів, що залишилися на обслуговуванні на кінець року, які було укладено за програмою 2751380 «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (ре-
конструкція) і придбання житла».

Додаток 3  
до Програми

ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ  
потреби у забезпеченні житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян,  які потребують поліпшення житлових умов, в розрізі регіонів

Найменування ре-
гіону

Кількість молодих 
сімей та одиноких 
молодих громадян, 
які перебувають на 

квартирному  
обліку станом  

на 1 січня 2011 р.

Кількість мо-
лодих сімей та 
одиноких мо-
лодих грома-
дян, які зареє-
стровані в реє-
страх держав-
ної спеціалізо-
ваної фінан-

сової установи 
«Державний 

 фонд сприян-
ня молодіжно-
му житловому 
будівництву»  
для отриман-
ня довготер-
мінових піль-
гових креди-
тів для будів-

ництва (рекон-
струкції) 

 та придбан-
ня житла ста-

ном на 1 липня 
2020 р.

2013 рік * 2014 рік * 2015 рік * 2016 рік * 2017 рік * 2018 рік * 2019 рік * 2020 рік ** 2021 рік 2022 рік 2023 рік

усього таких, що 
плану-єть-
ся забез-
пе-чити 
житлом

кількість 
квартир, 
одиниць

обсяг вве-
дення в 

експлуа-та-
цію житла, 
кв. метрів

кількість 
квар-

тир, оди-
ниць

обсяг 
введен-
ня в екс-

плуатацію 
житла,  
кв. ме-

трів

кількість 
квартир, 
одиниць

обсяг вве-
дення в 
експлуа-

тацію 
житла,  
кв. ме-

трів

кількість 
квартир, 
одиниць

обсяг вве-
дення в 

експлуата-
цію житла,  
кв. метрів

кількість 
квартир, 
одиниць

обсяг вве-
дення в екс-
плуатацію 

житла,  
кв. метрів

кількість 
квартир, 
одиниць

обсяг вве-
дення в 

експлуата-
цію житла,  
кв. метрів

кількість 
квартир, 
одиниць

обсяг вве-
дення в 

експлуата-
цію житла,  
кв. метрів

кількість 
квартир, 
одиниць

обсяг вве-
дення в 

експлуата-
цію житла,  
кв. метрів

кількість мо-
лодих сімей 
та одиноких 

молодих гро-
мадян, що 
планується 
забезпечити 
житлом***

кількість 
молодих сі-
мей та оди-
ноких мо-
лодих гро-
мадян, що 
плануєть-

ся забезпе-
чити жит-
лом***

кількість  
молодих 

сімей  
та одино-
ких моло-
дих гро-
мадян, 

що плану-
ється за-
безпечи-
ти жит-
лом***

Автономна Республі-
ка Крим

5572 16 16 1133
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ДОКУМЕНТИ
Область:
Вінницька 4323 52 202 8 598 3 242 7 565 15 659 9 828 8 570 2 24 23 21
Волинська 4872 50 348 4 273 3 241 2 170 4 241 8 10 2835 17 2 302 41 38 37
Дніпропетровська 5214 62 230 16 1080 18 1217 4 229 5 346 6 43 4 109 6 41 3 27 26 24
Донецька 9101 40 116 31 2248 6 421 1 2 14 13 13
Житомирська 3288 45 233 4 271 5 265 7 456 5 299 5 453 6 200 9 190 4 27 26 25
Закарпатська 856 74 295 13 968 7 414 6 333 6 397 8 12 14 1543 8 34 33 32
Івано-Франківська 1243 92 228 16 1172 5 310 5 384 19 1223 17 219 17 940 10 2116 3 499 27 26 24
Київська 5278 90 119 25 1925 12 942 15 822 6 310 15 7 8 522 2 14 13 12
Кіровоградська 1000 17 215 6 407 1 42 1 2 3 4 26 24 23
Луганська 3413 65 82 25 1874 5 349 2 149 9 117 3 59 15 6 10 10 9
Львівська 5203 104 239 17 1157 6 456 15 1090 10 796 13 1711 20 416 23 561 845 28 27 26
Миколаївська 3048 275 580 23 1785 41 2376 40 2621 42 2544 38 41 44 6997 6 68 63 62
Запорізька 4000 84 426 12 975 4 221 7 398 16 19 22 4 50 48 45
Одеська 2883 42 314 10 573 6 307 1 54 7 2 11 715 5 37 35 33
Полтавська 2094 190 431 24 1530 19 1007 11 805 17 1078 32 2849 34 1665 39 376 14 177 51 48 46
Рівненська 2462 63 293 16 788 7 468 5 292 13 942 11 726 6 184 5 34 33 31
Сумська 8389 97 371 6 452 7 345 6 347 11 717 30 1314 15 1470 16 2270 6 43 42 39
Тернопільська 2387 20 82 5 433 2 172 1 114 2 126 4 690 3 318 2 406 1 9 10 9
Харківська 3775 189 628 21 1830 8 530 17 1117 21 1558 26 2716 37 7313 33 1341 26 3082 74 69 67
Херсонська 2818 112 168 25 1626 15 899 9 493 8 558 16 704 18 1871 17 4 20 19 18
Хмельницька 6434 40 409 9 741 5 306 6 319 4 244 4 4 330 6 2 48 46 43
Черкаська 4138 55 168 15 1058 7 544 5 358 3 246 6 5 675 9 2342 5 21 19 18
Чернівецька 2122 43 185 6 323 9 581 3 237 5 444 3 437 7 225 8 406 2 22 21 20
Чернігівська 2036 50 158 7 582 5 393 4 325 6 404 9 6 202 10 191 3 227 18 18 17
м. Київ 14521 141 993 51 3321 12 661 13 767 9 450 20 1385 12 1139 15 70 9 483 115 110 105
м. Севастополь 1252 3 3 228
Усього 111722 2111 7513 402 28376 216 13872 188 12091 213 14089 319 14023 299 20779 351 20657 123 5615 882 840 799

_________
* Фактичні показники.
** Інформація станом на 30 липня 2020 року.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 23 грудня 2020 р. № 1361 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 9 червня 2011 р. № 641 і від 28 грудня 

2011 р. № 1348
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 «Про 

затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною 
службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами 
та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання» 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1857, № 101, ст. 3705; 2016 р., № 82, 
ст. 2705) і від 28 грудня 2011 р. № 1348 «Деякі питання надання послуг Державною 
службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами 
та установами, що належать до сфери її управління» (Офіційний вісник України, 2011 
р., № 101, ст. 3705; 2016 р., № 82, ст. 2705) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 грудня 2020 р. № 1361
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
від 9 червня 2011 р. № 641 і від 28 грудня 2011 р. № 1348

1.  У пункті 1 додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 
2011 р. № 641 у графі «Суб’єкт, який надає послугу» слова «управління Держпрод-
споживслужби в місті, районі, регіональні служби державного ветеринарно-санітар-
ного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті» замінити словами 
«міжрегіональні головні управління Державної служби з питань безпечності харчо-
вих продуктів та захисту споживачів на державному кордоні».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1348:
1) в абзаці четвертому пункту 1 постанови слова «регіональними службами дер-

жавного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та 
транспорті,» замінити словами «міжрегіональними головними управліннями Дер-
жавної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на 
державному кордоні»;

2) у додатку 3 до постанови:
у назві додатка слова «регіональними службами державного ветеринарно-сані-

тарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті» замінити слова-
ми «міжрегіональними головними управліннями Державної служби з питань безпеч-
ності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні»;

підпункт 2 пункту 4 викласти у такій редакції:
«2) ветеринарно-санітарний огляд об’єктів державного ветеринарно-санітарного 

контролю та нагляду у вигляді:
стандартного прикордонного ветеринарно-санітарного контролю (без відбору 

зразків);
розширеного прикордонного ветеринарно-санітарного контролю (з відбором 

зразків);».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 23 грудня 2020 р. № 1362 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 2 березня 2016 р. № 207

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 

«Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі орга-
нами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» (Офі-
ційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108; 2020 р., № 82, ст. 2652) зміни, що до-
даються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести про-
тягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою власні акти у відповід-
ність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 4, 9, абза-
цу третього підпункту 14, підпунктів 15, 16, 17 пункту 2 та пункту 3 змін, затвердже-
них цією постановою, які набирають чинності з 1 квітня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 грудня 2020 р. № 1362

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 2 березня 2016 р. № 207
1. У постанові:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Установити, що:
до 1 квітня 2021 р. інформація про реєстрацію/зняття з реєстрації місця прожи-

вання/перебування фізичних осіб, яка наявна в реєстрі територіальної громади та ра-
ніше не була передана до Державної міграційної служби, передається в електронній 
формі виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, сільських голів (у 
разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що 
здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних 
осіб, до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби;

з 1 квітня 2021 р. інформація про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживан-
ня/перебування фізичних осіб від виконавчих органів сільських, селищних, міських 
рад, сільських голів (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ра-
ди не утворено), що здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/
перебування фізичних осіб, передається в електронній формі до відомчої інформа-
ційної системи Державної міграційної служби з подальшою передачею інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру.

Структура та формат файлів, технічний опис сервісу електронної інформаційної 
взаємодії встановлюються Міністерством внутрішніх справ.

Обмін інформацією між органами реєстрації, відомчою інформаційною системою 
Державної міграційної служби,  Єдиним державним демографічним реєстром   здій-
снюється  шляхом електронної інформаційної взаємодії згідно з Порядком організа-
ції електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ре-

сурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 
№ 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних ін-
формаційних ресурсів» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450; 2019 р., 
№ 34, ст. 1204).»;

2) у пункті 22:
в абзаці першому слова «електронному вигляді» та «в разі потреби» виключити, а 

слова «Єдиного державного демографічного реєстру та відомчої інформаційної сис-
теми Державної міграційної служби» замінити словами «відомчої інформаційної сис-
теми Державної міграційної служби з подальшою передачею до Єдиного державно-
го демографічного реєстру»;

абзац другий викласти в такій редакції:
«Вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії для об-

міну даними про факт здійснення реєстрації місця проживання особи між інфор-
маційно-телекомунікаційними системами органів реєстрації та Державної міграцій-
ної служби, єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ встановлю-
ються Міністерством внутрішніх справ.»;

3) доповнити постанову пунктами 3—5 такого змісту:
«3. Для створення реєстрів територіальних громад орган ведення Державного ре-

єстру виборців на запит органу реєстрації одноразово подає на електронному носії 
протягом десяти днів з дня надходження такого запиту відомості з Державного реє-
стру виборців про громадян України — жителів відповідних сіл, селищ, міст, вибор-
чі адреси яких включають дані, зазначені у пунктах 1—9, 11 частини восьмої статті 8 
Закону України «Про Державний реєстр виборців».

4. Після початку ведення органом реєстрації реєстру територіальної громади в 
електронній формі картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, що були отрима-
ні відповідним органом реєстрації від Державної міграційної служби, житлово-екс-
плуатаційних організацій та інших підприємств, установ та організацій, що забезпе-
чували ведення картотек з питань реєстрації фізичних осіб, а також картки реєстрації 
особи та адресні картки, ведення яких забезпечується органами реєстрації з 4 квітня 
2016 р., зберігаються органом реєстрації у формі картотеки протягом строку, вста-
новленого законодавством.

5. У разі прийняття рішення про добровільне об’єднання територіальних громад 
або добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади картотеки, зазна-
чені у пункті 4 цієї постанови, що ведуться відповідними органами реєстрації, протя-
гом місяця з дня набрання чинності таким рішенням, передаються новоутвореному 
органові реєстрації.».

2. У Правилах реєстрації місця проживання, затверджених зазначеною постано-
вою:

1) абзац сьомий пункту 8 викласти в такій редакції:
«Дані, що містяться у поданій в електронній формі заяві про реєстрацію/знят-

тя з реєстрації місця проживання, передаються засобами Єдиного державного веб-
порталу електронних послуг, засобами єдиної інформаційної системи МВС до інфор-
маційно-телекомунікаційної  системи органу реєстрації, яка забезпечує функціону-
вання реєстру територіальної громади, або програмними засобами відомчої інфор-
маційної системи ДМС, з доступом через офіційний веб-сайт ДМС.»;

2) пункт 10 після слів «та надіслати інформацію до» доповнити словами «відомчої 
інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до»;

3) у пункті 14 слова «паперовому вигляді» замінити словами «паперовій формі»;
4) пункт 15 виключити;
5) пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. У разі прийняття рішення про добровільне об’єднання територіальних гро-

мад, сіл, селищ, міст, добровільне приєднання до об’єднаних територіальних громад, 
про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, 
провулків, кварталів тощо), адміністративно-територіальних одиниць, а також про ін-
ші зміни в адміністративно-територіальному устрої зміни до реєстру територіальної 
громади вносяться на підставі відповідних актів із збереженням попередніх даних та 
подальшим внесенням такої інформації до відомчої інформаційної системи ДМС з 
передачею інформації до Реєстру відповідно до Порядку.»;

6) пункт 17 виключити;
7) у пункті 212:
в абзаці третьому слова «, які з використанням Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг передаються засобами єдиної інформаційної системи МВС» за-
мінити словами «із використанням Єдиного державного веб-порталу електронних по-
слуг»;

8) абзац п’ятий пункту 23 викласти в такій редакції:
«формує інформацію про реєстрацію місця проживання/перебування особи для її 

передачі до відомчої інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації 
до Реєстру відповідно до Порядку;»;

9) у пункті 24 слова «повідомлення (залежно від форми ведення реєстрів — в пись-
мовій або електронній формі)» замінити словами «в електронній формі повідомлен-
ня»;

10) абзац шостий пункту 27 після слів «для її передачі до» доповнити словами «відо-
мчої інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до»;

11) в абзаці шостому пункту 28 слово «Реєстру» замінити словами «відомчої ін-
формаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до Реєстру відповід-
но до Порядку»;

12) пункт 30 викласти в такій редакції:
«30. Орган реєстрації для потреб реєстрації місця проживання/ перебування формує 

та веде в електронній формі реєстр територіальної громади засобами власної інфор-
маційно-телекомунікаційної системи або програмними засобами відомчої інформацій-
ної системи ДМС з доступом через офіційний веб-сайт ДМС. Орган реєстрації є розпо-
рядником відповідного реєстру територіальної громади.

Створення, обробка та передача даних в  інформаційно-телекомунікаційних систе-
мах органів реєстрації здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про за-
хист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформацій-
но-телекомунікаційних системах» та інших нормативно-правових актів у сфері захис-
ту інформації.

Результатом підтвердження відповідності інформаційно-телекомунікаційних сис-
тем органів реєстрації є отримання документа державного зразка, що підтверджує від-
повідність програмного забезпечення законодавству у сфері захисту інформації.»;

13) у пункті 31:
доповнити пункт після абзацу п’ятого новими абзацами такого змісту:
«реквізити свідоцтва про народження особи або документа, що підтверджує факт 

народження, виданий компетентними органами іноземної держави (стосуються ли-
ше дитини, яка не досягла 16 років), паспорта громадянина України, тимчасового 
посвідчення громадянина України, документа, що посвідчує особу та підтверджує її 
спеціальний статус (вид документа, його серія та/або номер, дата видачі, орган вида-
чі) відповідно;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фі-
зичних осіб — платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган) (за наявності);».

У зв’язку з цим абзаци шостий — одинадцятий вважати відповідно абзацами вось-
мим — тринадцятим;

14) у пункті 32:
в абзаці восьмому слово «Реєстру» замінити словами «відомчої інформаційної сис-

теми ДМС з подальшою передачею інформації до Реєстру відповідно до Порядку»;
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«Знеособлені дані реєстрів територіальних громад використовуються із статистич-

ною метою. Інформація про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання осіб що-
місяця до 5 числа подається органами реєстрації до відповідних територіальних органів 

Держстату за формами згідно з додатками 18 та 19. Дані реєстрів територіальних гро-
мад також можуть використовуватися з науковою метою за умови їх знеособлення.»;

15) у додатках до Правил:
додатки 4 і 5 виключити;
у додатку 15 слова «(підпис) (посада, прізвище, ініціали)» замінити словами «гра-

фічне представлення електронного підпису», а слова «М.П.» виключити;
доповнити Правила додатками 18 і 19 такого змісту:

«Додаток 18 
до Правил

ІНФОРМАЦІЯ
_________________________________________

(повна назва органу реєстрації)
про реєстрацію місця проживання осіб
за _________________ _______ року

(місяць)

Поряд-
ковий 
номер

Дата 
наро-
джен-

ня

Місце 
наро-

дження
Стать Дата ре-

єстрації 
Адреса реє-
страції місця 
проживання

Грома-
дян-
ство

Адреса реє-
страції місця 

проживання на 
дату звернення 
(попереднього 
місця прожи-

вання)
1 2 3 4 5 6 7 8

__________________________ ___________________ ______________________
(повна назва посади уповноваженої 

особи органу реєстрації)
(номер телефону) (ініціали, прізвище)

_________
Примітка.  Інформація надається в електронній формі у форматі Excel.

 Графи заповнюються українською мовою.
  Графи 2, 5: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД — 

день, ММ — місяць, РРРР — рік, у разі відсутності будь-якої складової 
зазначається відповідно ХХ.ХХ.ХХХХ.

  Графа 3: відомості про місце народження зазначаються згідно з доку-
ментом, що посвідчує факт народження особи, або документом, до яко-
го вносяться відомості про місце реєстрації. Наприклад: Україна, Київ-
ська область, Броварський район, с-ще Калинівка. Для особи, яка наро-
дилася в іншій країні, зазначається назва країни. Наприклад, Республіка 
Білорусь.

  Графа 4: стать зазначається літерами «Ж» — жіноча або «Ч» — чоловіча.
   Графа 6: зазначаються область, район, населений пункт, вулиця (прову-

лок, проспект тощо), номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Напри-
клад: Київська область, Броварський район, с-ще Калинівка, вул. Селян-
ська, буд. 5, кв. 3.

  Графа 7: заповнюється згідно з поданими документами заявника та 
згідно з переліком кодів країн світу для статистичних цілей.

  Графа 8: зазначаються область, район, населений пункт, вулиця (прову-
лок, проспект тощо), номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Напри-
клад: Київська область, Броварський район, с-ще Калинівка, вул. Селян-
ська, буд. 5, кв. 3. Для особи, що прибула з іншої країни, зазначається на-
зва країни попереднього проживання. Наприклад, Республіка Білорусь.

Додаток 19 
до Правил

ІНФОРМАЦІЯ
_________________________________________

(повна назва органу реєстрації)
про зняття з реєстрації місця проживання осіб

за _________________ _______ року
(місяць)

Поряд-
ковий 
номер

Дата
наро-
джен-
ня

Дата
смер-
ті

Місце
наро-
дження

Стать

Дата
зняття з 
реєстра-
ції

Адре-
са, з якої 
здійсне-
но знят-
тя з реє-
страції 

Громадян-
ство

Адре-
са май-
бутньо-
го місця 
прожи-
вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9

___________________________ ___________________ ____________________
(повна назва посади уповноваженої 

особи органу реєстрації)
(номер телефону) (ініціали, прізвище)

________
Примітка.  Інформація надається в електронній формі у форматі Excel.
  Графи заповнюються українською мовою.
  Графи 2, 3, 6: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД — 

день, ММ — місяць, РРРР — рік, у разі відсутності будь-якої складової 
зазначається відповідно Х.ХХ.ХХХХ.

  Графа 4: відомості про місце народження зазначаються згідно з доку-
ментом, що посвідчує факт народження особи, або документом, до якого 
вносяться відомості про місце проживання. Наприклад: Україна, Київська 
область, Броварський район, с-ще Калинівка. Для особи, яка народилася 
в іншій країні, зазначається назва країни. Наприклад, Республіка Білорусь.

  Графа 5: стать зазначається літерами «Ж» — жіноча або «Ч» — чоловіча.
  Графа 7: зазначаються область, район, населений пункт, вулиця (прову-

лок, проспект тощо), номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Напри-
клад: Київська область, Броварський район, с-ще Калинівка, вул. Селян-
ська, буд. 5, кв. 3.

  Графа 8: заповнюється згідно з поданим документом заявника та згідно 
з переліком кодів країн світу для статистичних цілей.

  Графа 9: зазначаються область, район, населений пункт, вулиця (прову-
лок, проспект тощо), номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Напри-
клад: Київська область, Броварський район, с-ще Калинівка, вул. Селян-
ська, буд. 5, кв. 3. Для особи, що вибуває до іншої країни, зазначаєть-
ся назва країни майбутнього проживання. Наприклад, Республіка Біло-
русь.».

  3. Порядок передачі органами реєстрації інформації до Єдиного держав-
ного демографічного реєстру, затверджений зазначеною постановою, 
викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 березня 2016 р. № 207 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 грудня 2020 р. № 1362)
ПОРЯДОК 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного  
демографічного реєстру

1. Цей Порядок визначає механізм та строки передачі інформації про реєстра-
цію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування від виконавчих органів 
сільської, селищної або міської ради, сільських голів (у разі коли відповідно до за-
кону виконавчий орган сільської ради не утворено) (далі — орган реєстрації), що 
здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування (далі — 
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ДОКУМЕНТИ
реєстрація) фізичних осіб на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці, на яку поширюються повноваження сільської, селищної або міської ра-
ди, для внесення її до відомчої інформаційної системи ДМС засобами єдиної 
інформаційної системи МВС та подальшої передачі відповідної інформації до Єдино-
го державного демографічного реєстру (далі — Реєстр).

2. Інформація до відомчої інформаційної системи ДМС передається у день реє-
страції з реєстру територіальної громади, який ведеться:

програмними засобами відомчої інформаційної системи ДМС з доступом через 
офіційний веб-сайт ДМС;

засобами власної інформаційно-телекомунікаційної системи із застосуванням 
програмного інтерфейсу взаємодії з відомчою інформаційною системою ДМС.

Передача інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/пере-
бування фізичної особи до відомчої інформаційної системи ДМС з реєстру територі-
альної громади здійснюється шляхом автоматичної передачі наборів даних реєстром 
територіальної громади відповідного органу реєстрації.

Створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад програм-
ними засобами відомчої інформаційної системи ДМС з доступом через офіційний 
веб-сайт ДМС здійснюється відповідно до правил, визначених у додатку.

3. Інформація з відомчої інформаційної системи ДМС вноситься ДМС до Реєстру:
стосовно особи, інформація про яку внесена до Реєстру;
під час оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадян-

ство України чи її спеціальний статус, — у разі коли інформація про особу вносить-
ся до Реєстру вперше.

Після надходження з реєстру територіальної громади інформація щодо реєстра-
ції/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи зберігається у 
відомчій інформаційній системі ДМС та передається до Реєстру шляхом автоматич-
ного формування наборів даних.

4. Для виконання завдань, покладених на ДМС, забезпечення ведення реєстру те-
риторіальні органи та підрозділи ДМС надсилають запити до реєстрів територіальних 
громад щодо перевірки та уточнення інформації про місце проживання/перебування 
фізичних осіб. Строк розгляду таких запитів та надання відповіді на них не повинен 
перевищувати трьох робочих днів з дня їх отримання.

Додаток 
до Порядку

ПРАВИЛА 
створення, ведення, адміністрування реєстру територіальної громади (в частині 
реєчтрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб) на 

офіційному веб-сайті ДМС
1. Орган реєстрації для створення реєстру територіальної громади:
забезпечує отримання працівниками органу реєстрації, на яких покладаються за-

вдання з реєстрації місця проживання/перебування, зняття з реєстрації місця прожи-
вання фізичних осіб, кваліфікованого електронного підпису в одному з кваліфікова-
них надавачів електронних довірчих послуг;

формує для працівників органу реєстрації, на яких покладаються завдання з реє-
страції місця проживання/ перебування, зняття з реєстрації місця проживання фізич-
них осіб, поштову скриньку у домені *.gov.ua, або *.укр.

2. Реєстрація та оновлення облікового запису органу реєстрації здійснюється упо-
вноваженою особою ДМС за зверненням його керівника.

До облікового запису органу реєстрації належать такі відомості: назва органу реє-
страції, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника та-
кого органу реєстрації, юридична адреса, контактний номер телефону, адреса елек-
тронної пошти, перелік адміністративно-територіальних одиниць, що входять до від-
повідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноважен-
ня відповідного органу реєстрації, обліковий запис користувача реєстру територіаль-
ної громади, що попередньо зареєстрований відповідно до пункту 3 цих Правил, який 
має права адміністратора органу реєстрації.

3. Користувачі реєстру територіальної громади, в тому числі адміністратори, само-
стійно здійснюють реєстрацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису 
на офіційному веб-сайті ДМС.

Приєднання користувача до реєстру територіальної громади здійснюється шля-
хом підтвердження запрошення від адміністратора органу реєстрації.

Адміністратор органу реєстрації визначається уповноваженою особою ДМС шля-
хом внесення відповідних даних до облікового запису органу реєстрації за звернен-
ням його керівника.

Адміністратор органу реєстрації запрошує користувача, надає або скасовує (бло-
кує, в тому числі тимчасово) повноваження користувача для здійснення необхідних 
операцій в реєстрі територіальної громади в межах відповідного органу реєстрації.

Адміністратор органу реєстрації вносить зміни до облікового запису органу ре-
єстрації, які стосуються: прізвища, імені, по батькові (за наявності) керівника орга-
ну реєстрації, юридичної адреси, контактного номеру телефону, адреси електронної 
пошти.

4. Користувачі, яким надано права на виконання операцій в реєстрі територіальної 
громади (в межах відповідного органу реєстрації), під час входу в систему, отриму-
ють доступ до відповідного функціоналу.

5. Реєстр територіальної громади забезпечує виконання таких функцій:
зберігання персональних даних, що внесені до реєстру територіальної громади, та 

їх відображення за встановленою формою;
формування та друк заяви про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживан-

ня/перебування фізичної особи відповідно до адресного довідника реєстру терито-
ріальної громади;

формування та друк відмови у здійсненні реєстрації/зняття з реєстрації місця про-
живання/перебування фізичної особи;

перевірку персональних даних особи за базами даних, які сформовані з викорис-
танням персональних відомостей Державного реєстру виборців;

взаємопов’язаний пошук даних з урахуванням їх властивостей, відображення в ін-
терфейсі результатів, друк списку чи довідки;

перереєстрацію місця проживання/перебування фізичних осіб та скасування реє-
страції/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

збирання, підготовку, введення інформації (даних) з документів, їх оригіналів та 
сканованих копій;

перевірку факту реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фі-
зичної особи за іншою адресою в межах реєстру територіальної громади;

пошук інформації про фізичну особу за базою даних реєстру;
формування та друк за встановленими формами звітів, довідок, карток, повідо-

млень тощо;
скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/ перебування фізич-

ної особи;
передачу актуальних відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця прожи-

вання/перебування фізичної особи до відомчої інформаційної системи ДМС та Єди-
ного державного демографічного реєстру.

6. Для забезпечення контролю за повнотою та достовірністю адреси місця реє-
страції в реєстрі територіальної громади передбачено ведення адресного довідни-
ка. Користувачі органу реєстрації (з відповідними правами) у випадку відсутності в 
адресному довіднику адміністративно-територіальної одиниці або її історичної гео-
графічної назви забезпечують актуалізацію адресного довідника в межах свого ор-
гану реєстрації.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 23 грудня 2020 р. № 1363 
Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо 
запровадження комплексу організаційно-технічних 

заходів з виявлення вразливостей і недоліків  
у налаштуванні інформаційних, телекомунікаційних 
та інформаційно- телекомунікаційних систем, в яких 

обробляються державні інформаційні ресурси
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації та Адміністра-

ції Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації стосовно реалізації 
експериментального проекту щодо запровадження комплексу організаційно-техніч-
них заходів з виявлення вразливостей і недоліків у налаштуванні інформаційних, те-
лекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких обробляють-
ся державні інформаційні ресурси, протягом 2021 і 2022 років (далі — експеримен-
тальний проект).

2. Затвердити Порядок проведення експериментального проекту щодо запрова-
дження комплексу організаційно-технічних заходів з виявлення вразливостей і не-
доліків у налаштуванні інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телеко-
мунікаційних систем, в яких обробляються державні інформаційні ресурси, що до-
дається.

3. Установити, що відповідальним виконавцем за реалізацію експериментально-
го проекту є Державний центр кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації.

4. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації по-
дати Кабінету Міністрів України:

до 31 липня 2022 р. — звіт про реалізацію експериментального проекту;
пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства за результатами реалізації 

експериментального проекту.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 23 грудня 2020 р. № 1363
ПОРЯДОК 

проведення експериментального проекту щодо запровадження  
комплексу організаційно-технічних заходів з виявлення  

вразливостей і недоліків у налаштуванні інформаційних, телекомунікаційних  
та інформаційно-телекомунікаційних систем,  

в яких обробляються державні інформаційні ресурси
1. Цей Порядок визначає механізм проведення експериментального проекту що-

до запровадження комплексу організаційно-технічних заходів з виявлення вразли-
востей і недоліків у налаштуванні інформаційних, телекомунікаційних та інформацій-
но-телекомунікаційних систем, в яких обробляються державні інформаційні ресурси 
(далі — комплекс заходів).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України 
«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телеко-
мунікації», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації Украї-
ни», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

3. Запровадження комплексу заходів передбачає:
здійснення автоматизованого дистанційного сканування без письмового звернен-

ня розпорядника державного інформаційного ресурсу, розміщеного в Інтернеті, на 
предмет вразливості таких державних інформаційних ресурсів відповідно до Поряд-
ку сканування на предмет вразливості державних інформаційних ресурсів, розміще-
них в Інтернеті, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 15 січня 
2016 р. № 20;

оцінку стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційно-те-
лекомунікаційних системах відповідно до Порядку оцінки стану захищеності держав-
них інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-
телекомунікаційних системах, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв’язку 
від 2 грудня 2014 р. № 660.

4. За результатами запровадження комплексу заходів Державний центр кібер-
захисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації повідомляє:

СБУ — про об’єкт, строки та методи здійснення  автоматизованого дистанційно-
го сканування;

розпорядникам державних інформаційних ресурсів, розміщених в Інтернеті, — 
про виявлені вразливості і недоліки у налаштуванні інформаційних, телекомуніка-
ційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких обробляються держав-
ні інформаційні ресурси, із наданням відповідних рекомендацій щодо їх усунення;

щотижня Національному координаційному центру кібербезпеки Ради національ-
ної безпеки і оборони України про виявлені в ході реалізації експериментального 
проекту вразливості і недоліки функціонування інформаційно-телекомунікаційних 
систем, в яких обробляються державні інформаційні ресурси.

5. Комплекс заходів не застосовується до інформаційних ресурсів розвідувальних 
органів, Національного банку та банків України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 28 грудня 2020 р. № 1364 
Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо 
реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в 

електронній формі
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації, Міністерства 

внутрішніх справ, Міністерства оборони та Міністерства юстиції щодо реалізації про-
тягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального про-
екту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі (да-
лі — експериментальний проект) з використанням даних, що обробляються в:

Державному реєстрі актів цивільного стану громадян;
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
Єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія»;
Єдиному державному демографічному реєстрі;
Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних;
єдиній інформаційній системі Міністерства внутрішніх справ;
реєстрах територіальних громад.
2. Затвердити Порядок реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в елек-

тронній формі, що додається.
3. Внести у додатки 6, 7, 11 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний ві-
сник України, 2016 р., № 28, ст. 1108; 2017 р., № 72, ст. 2209; 2020 р., № 50, ст. 1566), 
зміни, що додаються.

4. Міністерству внутрішніх справ протягом шести місяців з дня набрання чинності 
цією постановою забезпечити створення:

інтерфейсів прикладного програмування для здійснення електронної взаємодії 
реєстрів територіальних громад та єдиної інформаційної системи Міністерства вну-
трішніх справ;

технічних та програмних засобів, спрямованих на формування та ведення реє-
стрів територіальних громад в електронному вигляді, а також на ведення всіх реє-
стрів територіальних громад та інформаційних ресурсів єдиної інформаційної систе-
ми Міністерства внутрішніх справ у єдиних форматах та за узгодженими показника-
ми з метою автоматизації службових процесів органів реєстрації місця проживання.

5. Міністерствам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, та органам реєстрації міс-
ця проживання, які беруть участь в реалізації експериментального проекту, забез-
печити:

застосування національних електронних інформаційних ресурсів, зазначених у 
пункті 1 цієї постанови, відповідно до затвердженого цією постановою Порядку, зо-
крема забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постано-
вою інформаційну взаємодію ресурсів та технічну можливість реєстрації, зняття з 
реєстрації місця проживання в електронній формі (крім Єдиного державного реє-
стру військовозобов’язаних, застосування якого в експериментальному проекті здій-
снюватиметься поетапно за спільним рішенням Міністерства цифрової трансформа-
ції та Міністерства оборони);

обробку персональних даних, переданих з Державного реєстру актів цивільно-
го стану громадян, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдино-
го державного реєстру військовозобов’язаних, єдиної інформаційної системи Мініс-
терства внутрішніх справ до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг 
«Портал Дія» з метою надання адміністративної послуги з реєстрації, зняття з реє-
страції місця проживання в електронній формі, у порядку, визначеному законодав-
ством про захист персональних даних та захист інформації в інформаційно-телеко-
мунікаційних системах;

визначення особливостей застосування власних нормативно-правових актів про-
тягом строку реалізації експериментального проекту;

проведення інформаційно-роз’яснювальних та навчальних заходів щодо порядку 
реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі;

подання (крім органів реєстрації місця проживання) Міністерству цифрової транс-
формації протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою планів заходів 
щодо реалізації експериментального проекту та щороку до 25 листопада звітів про 
результати його реалізації за формою, затвердженою зазначеним Міністерством.

6. Міністерству цифрової трансформації:
забезпечити координацію заходів щодо реалізації експериментального проекту;
подавати щороку до 25 грудня Кабінетові Міністрів України звіт про результати ре-

алізації експериментального проекту, а також пропозиції щодо вдосконалення зако-
нодавства у відповідних сферах.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2020 р. № 1364

ПОРЯДОК 
реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі

1. Цей Порядок визначає процедуру подання заяви про реєстрацію, зняття з ре-
єстрації місця проживання в електронній формі (далі — заява), обміну інформаці-
єю між національними електронними інформаційними ресурсами, які використову-
ються з метою реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання в електронній фор-
мі (далі — реєстрація/зняття з реєстрації) осіб, які можуть подати таку заяву, та пе-
релік відомостей, необхідних для її подання, а також інші питання реєстрації/зняття з 
реєстрації. Реєстрація/зняття з реєстрації проводиться виключно за бажанням особи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах Укра-
їни «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про 
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують грома-
дянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про електронні доку-
менти та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», інших за-

конах, що регулюють відносини з питань, які становлять предмет правового регулю-
вання цього Порядку.

3. Реєстрація/зняття з реєстрації здійснюється щодо особи, яка:
1) пройшла автентифікацію з використанням інтегрованої системи автентифіка-

ції, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифіка-
ції, які дають змогу однозначного встановлення особи;

2) має паспорт громадянина України у формі картки;
3) реєструє місце проживання:
за адресою житла, відомості про яке внесені до Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно, та за умови, що особа є власником (співвласником) зазначеного 
житла або отримала електронну згоду на реєстрацію місця проживання від власни-
ка (співвласників) зазначеного житла, а також за відсутності обтяжень речових прав 
на зазначене житло;

за наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем проживан-
ня батьків чи одного з них, якщо особа є неповнолітньою (віком від 14 до 18 років);

4) реєструє, знімає з реєстрації місце проживання в реєстрах територіальних гро-
мад, які здійснюють електронну інформаційну взаємодію з єдиною інформаційною 
системою МВС. У разі реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстра-
ції місця проживання за попередньою адресою електронна інформаційна взаємодія 
з реєстром територіальної громади попереднього місця проживання не вимагається.

4. Заява формується заявником на Єдиному державному веб-порталі електро-
нних послуг «Портал Дія» (далі — Портал Дія) після проходження ним автентифі-
кації.

Заява формується програмними засобами у довільній формі, придатній для 
сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, зазначених у цьому пункті, та виду 
реєстраційної дії.

У заяві зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), стать, да-
та і місце народження, громадянство, унікальний номер запису в Єдиному держав-
ному демографічному реєстрі, реквізити документа, що посвідчує особу (вид, номер, 
дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав, строк дії), контактні дані (номер теле-
фону та/або адреса електронної пошти), адреса реєстрації/зняття з реєстрації, адре-
са попереднього місця проживання (якщо реєстрація/зняття з реєстрації здійсню-
ються не одночасно).

У разі коли заявник не є одноосібним власником житла, у заяві також зазначаєть-
ся інформація про власника (співвласника) житла, а саме: прізвище, власне ім’я, по 
батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демогра-
фічному реєстрі (за наявності), реквізити документа, що посвідчує особу (вид, серія, 
номер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав, строк дії), реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб 
— платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстраційного но-
мера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому ор-
гану і мають відмітку у паспорті громадянина України про право здійснювати будь-
які платежі за серією та/або номером паспорта), адреса електронної пошти. Відомос-
ті заповнюються окремо щодо кожного власника (співвласника) житла.

Для неповнолітніх осіб, які реєструються за місцем проживання своїх батьків чи 
одного з них, у заяві додатково зазначаються:

серія та номер свідоцтва про народження (відомості про дату видачі та найме-
нування органу, який його видав, отримуються шляхом електронної інформацій-
ної   взаємодії з використанням засобів Державного реєстру актів цивільного стану);

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) батьків чи одного з них, за адре-
сою яких (якого) здійснюється реєстрація місця проживання. У разі зміни прізвища, 
імені, по батькові (за наявності) батьків чи одного з них зазначається попереднє пріз-
вище, ім’я, по батькові (за наявності), а також реквізити документа, що посвідчує та-
ку зміну (вид, серія, номер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав) (отриму-
ються шляхом електронної інформаційної взаємодії з використанням засобів Дер-
жавного реєстру актів цивільного стану).

Для призовників та військовозобов’язаних у заяві додатково зазначаються:
окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних 

(далі — Реєстр військовозобов’язаних) у разі, коли відомості про призовника або 
військовозобов’язаного включені до Реєстру військовозобов’язаних, зокрема дані 
про окремий номер запису в Реєстрі військовозобов’язаних, зазначені за встановле-
ною формою у військово-обліковому документі (посвідченні про приписку до при-
зовної дільниці (для призовників), військовому квитку або тимчасовому посвідченні 
(для військовозобов’язаних);

дата взяття на військовий облік та/або зняття з військового обліку, найменуван-
ня районного (міського) військового комісаріату, де особа перебуває та/або пере-
бувала на зазначеному обліку, а щодо військовозобов’язаних — також серія та но-
мер військово-облікового документа, військове звання та військово-облікова спеці-
альність у разі, коли відомості про призовника або військовозобов’язаного не вклю-
чені до Реєстру військовозобов’язаних, зокрема у військово-обліковому докумен-
ті не зазначені за встановленою формою дані про окремий номер запису в Реєстрі 
військовозобов’язаних.

Електронна згода на реєстрацію місця проживання від власника (співвласників) 
житла зазначається у заяві під час її формування. Оплата адміністративного збору за 
реєстрацію/зняття з реєстрації здійснюється за допомогою програмних засобів Пор-
талу Дія під час формування заяви перед її поданням. При цьому документ, що під-
тверджує сплату адміністративного збору, до заяви не додається.

Складення та/або подання будь-яких інших заяв чи відомостей для реєстрації/
зняття з реєстрації не вимагається.

5. Під час формування заяви отримуються/підтверджуються такі відомості:
1) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян — відомості про да-

ту видачі свідоцтва про народження, найменування органу, який його видав, та про 
батьків чи одного з батьків, якщо заяву подає неповнолітня особа;

2) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — відомості про право 
власності на житло, обтяження речових прав на житло;

3) з Єдиного державного демографічного реєстру (через єдину інформаційну сис-
тему МВС) — відомості про дійсність унікального номеру запису у зазначеному Реє-
стрі та паспорта громадянина України у формі картки.

6. Формування заяви припиняється або її подання блокується за допомогою про-
грамних засобів Порталу Дія, якщо зазначені у заяві відомості:

1) не підтверджуються відомостями реєстрів, зазначених у пункті 5 цього Поряд-
ку;

2) надані не в повному обсязі (у тому числі у разі, коли відсутні відомості про 
оплату адміністративного збору або не надано електронної згоди власника (співвлас-
ників) житла);

3) не узгоджуються між собою.
7. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе за-

явник.
8. Заява надсилається через єдину інформаційну систему МВС до органу реєстра-

ції, який у день надходження заяви або на наступний робочий день у разі, коли заява 
надійшла у неробочий час або за годину до закінчення робочого часу, здійснює ре-
єстрацію/зняття з реєстрації або приймає рішення про відмову у реєстрації/знятті з 
реєстрації (далі — рішення про відмову) в установленому законодавством порядку.

Розбіжності у відомостях, поданих для реєстрації/зняття з реєстрації, які виникли 
у зв’язку із зміною в установленому порядку найменування вулиць (проспектів, буль-
варів, площ, провулків, кварталів тощо), адміністративно-територіальних одиниць, 
не є підставою для відмови у реєстрації/знятті з реєстрації. У такому разі орган реє-
страції здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації за адресою, дійсною на момент по-
дання заяви, та інформує про це заявника у порядку, передбаченому абзацом другим 
підпункту 1 пункту 9 цього Порядку.

9. У день реєстрації/зняття з реєстрації або прийняття рішення про відмову орган 
реєстрації надсилає через єдину інформаційну систему МВС:

1) до Порталу Дія:
повідомлення про реєстрацію/зняття з реєстрації або рішення про відмову, які 

надсилаються Порталом Дія на адресу електронної пошти заявника, а також до йо-
го особистого електронного кабінету користувача  на Порталі Дія (у разі утворен-
ня кабінету);

повідомлення про реєстрацію/зняття з реєстрації призовни-
кам і військовозобов’язаним, відомості про яких включені до Реєстру 
військовозобов’язаних. Повідомлення надсилається засобами Порталу Дія до Ре-
єстру військовозобов’язаних. У повідомленні зазначаються прізвище, влас-
не ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, окремий номер запи-
су в Реєстрі військовозобов’язаних, місце проживання, місце та дата реєстра-
ції/зняття з реєстрації. Повідомлення про реєстрацію/зняття з реєстрації при-
зовникам і військовозобов’язаним, відомості про яких не включені до Реєстру 
військовозобов’язаних, надсилається органом реєстрації відповідно до Порядку ор-
ганізації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 (Офіцій-
ний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3230);

2) до реєстру територіальної громади попереднього місця проживання — повідо-
млення про зняття з реєстрації місця проживання особи у разі реєстрації з одночас-
ним зняттям з попереднього місця проживання. Повідомлення містить набір даних, 
визначених у додатку 15 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених по-
становою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 28, ст. 1108). У разі відсутності електронної інформаційної взає-
модії із зазначеним реєстром повідомлення повертається за допомогою програмних 
засобів єдиної інформаційної системи МВС до органу реєстрації для його передачі 
згідно з Правилами реєстрації місця проживання в інший спосіб;

3) до відомчої інформаційної системи ДМС для подальшої передачі до Єди-
ного державного демографічного реєстру — інформація про реєстрацію/знят-
тя з реєстрації за набором даних, визначених у додатках 2 і 3 до Порядку пе-
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редачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічно-
го реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 берез-
ня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108; 2017 р., 
№ 72, ст. 2209).

10. Інформаційна взаємодія між національними електронними інформаційними 
ресурсами, визначеними цим Порядком, здійснюється згідно з Порядком органі-
зації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних 
ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
р. № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних 
інформаційних ресурсів» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450).

У разі коли інформаційна взаємодія, передбачена абзацом першим цього пункту, 
не встановлена, порядок такої взаємодії, зокрема структура та формат інформацій-
них файлів, що передаються та приймаються, визначається держателями (розпоряд-
никами) відповідних національних електронних інформаційних ресурсів.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 28 грудня 2020 р. № 1364
ЗМІНИ, 

що вносяться у додатки 6, 7, 11 до Правил реєстрації місця проживання
1. Додатки 6 і 7 викласти в такій редакції:

«Додаток 6  
до Правил 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2020 р. № 1364) 

Органу реєстрації 
____________________________________ 

(найменування органу реєстрації) 
____________________________________ 

(прізвище, власне ім’я та по батькові особи  
(представника), 

____________________________________  
дата і місце народження, громадянство/підданство)

ЗАЯВА 
про реєстрацію місця проживання

Прошу зареєструвати моє місце проживання/місце проживання особи, чиї інтере-
си я представляю (необхідне підкреслити)

прізвище ____________________________________________________________
власне ім’я  __________________________________________________________
по батькові  __________________________________________________________
дата і місце народження  _______________________________________________
громадянство/підданство  ______________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)  ______

______________________________________________________________________
за адресою  ____________________________________________________________

(адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної
______________________________________________________________________

установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту
______________________________________________________________________

або військової частини, за якою реєструється місце проживання)
адреса реєстрації місця проживання на дату звернення (попереднього місця про-

живання) ______________________________________________________________
(адреса житла або адреса (місцезнаходження)

______________________________________________________________________
спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування

______________________________________________________________________
та соціального захисту або військової частини, назва іншої країни, звідки прибув)

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* ___
______________________________________________________________________

документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання особи  
______________________________________________________________________

(вид, серія та/або номер, дата видачі,
______________________________________________________________________

найменування органу, який його видав)
документ, що посвідчує особу законного представника/представника згідно з до-

віреністю ______________________________________________________________
(вид, серія та/або номер, дата видачі, найменування органу,

______________________________________________________________________
який його видав,унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)

_____ ________________ 20__ р.            __________________
     (підпис)
До заяви додаю квитанцію про сплату адміністративного збору.
Підстави для реєстрації місця проживання особи — документи, що підтверджу-

ють (необхідне заповнити):
право на проживання в житлі (заповнюється у разі реєстрації за адресою житла)  

___________________________________________________________________
(ордер, свідоцтво про право власності, 

______________________________________________________________________
договір найму (піднайму, оренди) або інші документи)

згода власника (співвласників) житла або їх уповноважених органів, наймача та 
членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання особи у разі відсутності докумен-
тів, що підтверджують право на проживання в житлі _________________________
______________________________________________________________________

(згоден/не згоден)
______________________________________________________________________

(прізвище, власне ім’я та по батькові, підпис особи/осіб, що надає/надають згоду,  
вид документа,

______________________________________________________________________
що засвідчує особу, серія та/або номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)

____ ___________ 20___ р.
перебування житла в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконан-

ня зобов’язань _________________________________________________________
(так/ні)

перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі со-
ціального обслуговування та соціального захисту (заповнюється у разі реєстрації за 
адресою відповідної установи/закладу) _____________________________________
______________________________________________________________________

(посвідчення про взяття особи на облік у закладі або установі,
______________________________________________________________________

довідка про прийняття на обслуговування, реквізити)
проходження служби у військовій частині (заповнюється у разі реєстрації за адре-

сою військової частини) __________________________________________________
 (реквізити довідки, виданої

______________________________________________________________________
командиром військової частини)

Службові відмітки
Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив ____

______________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)

МП  _____ ___________ 20___ р.

У реєстрації місця проживання відмовлено  ___ ___________ 20___ р.
______________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, 
______________________________________________________________________

прізвище та ініціали працівника, що прийняв рішення)
______________________________________________________________________

(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)
______________________________________________________________________

Місце проживання зареєстровано  _____  _________________ 20___ р.
______________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище
______________________________________________________________________

та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)
__________ 
* Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру.

Додаток 7  
до Правил 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2020 р. № 1364) 

Органу реєстрації 
____________________________________ 

(найменування органу реєстрації) 
____________________________________ 

(прізвище, власне ім’я та по батькові представника, дата 
____________________________________  

і місце народження, громадянство/підданство)

ЗАЯВА  
про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини

Прошу зареєструвати місце проживання малолітньої дитини
прізвище ____________________________________________________________
власне ім’я __________________________________________________________
по батькові __________________________________________________________
дата і місце народження _______________________________________________
громадянство/підданство ______________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) 
____________________________________________________________________
за адресою __________________________________________________________

(адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної
______________________________________________________________________

установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або
______________________________________________________________________

військової частини, за якою реєструється місце проживання)
адреса реєстрації місця проживання на дату звернення (попереднього місця про-

живання) ______________________________________________________________
(адреса житла або адреса (місцезнаходження)

______________________________________________________________________
спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування

______________________________________________________________________
та соціального захисту або військової частини, назва іншої країни, звідки прибув)

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* _____
______________________________________________________________________

свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, ви-
даний компетентними органами іноземної держави (подається у разі реєстрації місця 
проживання дітей до 16 років) ____________________________________________

  (серія та/або номер, дата видачі,
______________________________________________________________________

найменування органу, який його видав)
документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю  

______________________________________________________________________
(вид, серія та/або номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,

______________________________________________________________________
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)

_____ ________________ 20__ р.          ___________________
     (підпис)
До заяви додаю квитанцію про сплату адміністративного збору.
Підстави для реєстрації місця проживання малолітньої дитини — документи, що 

підтверджують (необхідне заповнити):
право на проживання в житлі (документи подаються в разі реєстрації малоліт-

ньої дитини не за адресою батьків/законних представників) _____________________
______________________________________________________________________

(вид документа, що посвідчує особу, серія та/або номер, дата видачі,
______________________________________________________________________

найменування органу, який його видав)
перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі со-

ціального обслуговування та соціального захисту (заповнюється у разі реєстрації за 
адресою відповідної установи, закладу) _____________________________________
______________________________________________________________________

(реквізити документів, що підтверджують право на перебування 
______________________________________________________________________

у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування  
та соціального захисту)

перебування житла в іпотеці/довірчій власності як спосіб забезпечення виконан-
ня зобов’язань __________________________________________________________

(так/ні)
Я, ___________________________________________, який є законним
  (прізвище, власне ім’я та по батькові)
представником _________________________________, даю згоду на реєстрацію 
            (прізвище, власне ім’я та по батькові особи)

місця його/її проживання (за наявності двох або більше законних представників ре-
єстрація місця проживання здійснюється за згодою інших законних представників).

Службові відмітки
Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив ___

______________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)

МП  _____ ___________ 20___ р.
У реєстрації місця проживання відмовлено ____ ___________ 20__ р. 

______________________________________________________________________
(найменування органу реєстрації, посада, підпис,

______________________________________________________________________
прізвище та ініціали працівника, що прийняв рішення)

_______________________________________________________________
(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)

Місце проживання зареєстровано  _____  _________________ 20___ р.
______________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, 
______________________________________________________________________

прізвище та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)
__________
* Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру.».
2. Додаток 11 викласти в такій редакції:

«Додаток 11 
до Правил 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2020 р. № 1364) 

Органу реєстрації 
____________________________________ 

(найменування органу реєстрації) 
____________________________________  

(прізвище, власне ім’я та по батькові особи  
(представника), 

____________________________________  
дата і місце народження, громадянство/підданство)

ЗАЯВА  
про зняття з реєстрації місця проживання

Прошу зняти з реєстрації місце проживання моє/моєї малолітньої дитини/особи, 
чиї інтереси я представляю (необхідне підкреслити)

прізвище ____________________________________________________________
власне ім’я __________________________________________________________
по батькові __________________________________________________________
дата і місце народження _______________________________________________
громадянство/підданство ______________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) _______

______________________________________________________________________
у зв’язку з вибуттям:
- за адресою _________________________________________________________

(адреса майбутнього місця проживання або адреса (місцезнаходження)
______________________________________________________________________

спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального
______________________________________________________________________

захисту або військової частини, за якою буде зареєстровано місце проживання особи)
- на постійне проживання до ___________________________________
(назва країни)
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* ___

______________________________________________________________________
документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживан-

ня особи ______________________________________________________________
(назва, серія та/або номер, дата видачі,

______________________________________________________________________
найменування органу, який його видав)

свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, ви-
даний компетентними органами іноземної держави (подається у разі реєстрації місця 
проживання дітей до 16 років) _____________________________________________

  (серія та/або номер, дата видачі,
______________________________________________________________________

найменування органу, який його видав)
документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю 

______________________________________________________________________
(назва, серія та/або номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,

______________________________________________________________________
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)

_____ ________________ 20__ р.          ___________________
    (підпис)
Я, ______________________________________, який є законним представником 

 (прізвище, власне ім’я та по батькові)
__________________________________________, даю згоду на зняття з реєстрації

      (прізвище, власне ім’я та по батькові особи)
місця його/її проживання (за наявності двох або більше законних представників 

зняття з реєстрації здійснюється за згодою інших представників).
Службові відмітки

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив ____
______________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)
МП  _____ ___________ 20___ р.

У знятті з реєстрації місця проживання відмовлено ___ ________ 20__ р.
______________________________________________________________________

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та 
______________________________________________________________________

ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)
______________________________________________________________________

(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)
Місце проживання знято з реєстрації   _____  _______________ 20__ р. ___

______________________________________________________________________
(найменування органу реєстрації, посада, підпис, 

_________________________________________________________________________
прізвище та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)

__________
* Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 28 грудня 2020 р. № 1332 
Київ

Про внесення зміни до пункту 5 постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 417

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня  

2020 р. № 417 «Деякі питання Національного бюро з розслідування авіаційних по-
дій та інцидентів з цивільними повітряними суднами» (Офіційний вісник України,  
2020 р., № 45, ст. 1429), замінивши цифри «2020» цифрами «2021».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 28 грудня 2020 р. № 1333 
Київ

Питання реалізації спільного з Європейським 
інвестиційним банком проекту «Миколаївводоканал» 

(Розвиток системи водопостачання  
та водовідведення в місті Миколаїв)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Установити, що плата за надання кредиту Європейського інвестиційного бан-

ку, що залучається державою для реалізації проекту «Миколаївводоканал» (Розви-
ток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв), вноситься щоро-
ку міським комунальним підприємством «Миколаївводоканал» до державного бю-
джету у розмірі 0,01 відсотка річних вибраної та непогашеної суми кредиту почина-
ючи з 1 січня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2020 р. № 1621-р 
Київ

Про підготовку та відзначення у 2020 році   
90-річчя з часу заснування Національного  

університету «Полтавська політехніка  
імені Юрія Кондратюка»

1. Утворити  Організаційний  комітет з підготовки та відзначення у  
2020 році 90-річчя з часу заснування Національного університету «Полтавська полі-
техніка імені Юрія Кондратюка» у складі згідно з додатком.

Надати голові Організаційного комітету право затверджувати його персональний 
склад та вносити у разі потреби до нього зміни.

2. Організаційному комітетові розробити і затвердити до 28 грудня  
2020 р. план заходів з підготовки та відзначення у 2020 році 90-річчя з часу засну-
вання Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 23 грудня 2020 р. № 1621-р

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та відзначення  
у 2020 році 90-річчя з часу заснування Національного  

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Заступник Міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції, голова Орг-

комітету
Ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратю-

ка», заступник голови Оргкомітету (за згодою)
Генеральний директор дочірнього підприємства «Сіменс Україна» (за згодою)
Генеральний директор ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» (за згодою)
Генеральний директор ТОВ «Везерфорд Україна» (за згодою)
Генеральний директор ТОВ «Науково-технічне підприємство «Бурова техніка» (за 

згодою)
Голова Полтавської обласної державної адміністрації
Директор філії «Газопромислове управління «Полтавагазвидобування»  

АТ «Укргазвидобування»(за згодою)
Директор ТОВ «Укрнафтагазсервіс» (за згодою)
Заступник голови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки — 

керівник секретаріату Комітету (за згодою)
Керівник Полтавського регіонального відділення Українського союзу промислов-

ців і підприємців (за згодою)
Народні депутати України (за згодою)
Начальник відділення «Полтавське № 3» АТ «Альфа-банк» (за згодою)
Начальник ТОВ «Агробудінвест 2008» (за згодою)
Начальник Управління Держпраці у Полтавській області
Президент Малої академії наук (за згодою)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1600-р 
Київ

Про звільнення Буславець О. А. з посади першого 
заступника Міністра енергетики України

Звільнити Буславець Ольгу Анатоліївну з посади першого заступника Міністра 
енергетики України з 22 грудня 2020 р. згідно з поданою заявою.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

ДОКУМЕНТИ

ПОСТАНОВА  
від 28 грудня 2020 р. № 1365 

Київ

Про затвердження Порядку розподілу та використання коштів, передбачених  
у державному бюджеті Міністерству фінансів для забезпечення окремих видатків 

районних державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів
Відповідно до статті 23 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Кабінет Міністрів України  

ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству фінансів для забезпе-

чення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2020 р. № 1365
ПОРЯДОК 

розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству фінансів для  
забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу та використання у 2021 році коштів, передбачених Мінфіну у державному бюджеті 
за програмою 3511270 «Забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів» (да-
лі — бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти розподіляються за рішенням Кабінету Міністрів України обласним держадміністраціям шляхом передачі на 
бюджетні програми із здійснення виконавчої влади в областях і спрямовуються на виплату працівникам районних держадміністра-
цій районів, що ліквідовані постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 р. № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів»:

1) заробітної плати, що складається з посадового окладу, надбавки за ранг і вислугу років та інших виплат, передбачених нор-
мативно-правовими актами; 

2) вихідної допомоги у випадках припинення державної служби та трудового договору з підстав, передбачених у пункті 1 части-
ни першої статті 87 Закону України «Про державну службу», пункті 6 частини першої статті 36 і пункті 1 частини першої статті 40 Ко-
дексу законів про працю України;

3) грошової компенсації працівникам, що вивільняються, за невикористані щорічні відпустки та додаткові відпустки працівникам, 
які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Передані відповідно до цього пункту бюджетні кошти не можуть спрямовуватися на виплату працівникам районних держадміні-
страцій, що реорганізуються, премій, надбавок за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи, матеріальної до-
помоги на вирішення соціально-побутових питань.

3. Проект рішення Кабінету Міністрів України про розподіл бюджетних коштів готується Мінфіном за пропозиціями обласних дер-
жадміністрацій, що подаються до 11 січня 2021 р. за формами згідно з додатками.

Такі пропозиції обласні держадміністрації готують з урахуванням:
фактичної кількості (у розрізі місяців) працівників районних держадміністрацій, що реорганізуються, які в установленому поряд-

ку попереджені про наступне вивільнення (додаток 1);
кількості працівників районних держадміністрацій, яким у відповідному місяці необхідно виплатити вихідну допомогу згідно із 

законодавством (додаток 2);
кількості не використаних працівниками районних держадміністрацій днів щорічної відпустки, а також додаткової відпустки пра-

цівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, що підлягають грошовій 
компенсації відповідно до законодавства (додаток 2).

4. Бюджетні кошти, передані відповідно до пункту 2 цього Порядку, визначаються за окремим напрямом у паспорті бюджетної 
програми.

5. Передані відповідно до пункту 2 цього Порядку бюджетні кошти можуть бути спрямовані на виплату заробітної плати працівни-
кам обласної та новоутворених районних держадміністрацій у разі, коли виплати, зазначені в пункті 2 цього Порядку, були здійснені 
за рахунок кошторису установи до отримання коштів, розподілених за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до цього По-
рядку (такі виплати не можуть перевищувати розміру витрат, здійснених до передачі додаткових коштів).

6. Копії затверджених планів вивільнення працівників районних держадміністрацій, що реорганізуються, обласні держадміністра-
ції подають Мінфіну в триденний строк з дати їх затвердження.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бю-
джетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

8. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим 
та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Обласні держадміністрації подають щомісяця до 10 числа Мінфіну інформацію про використання коштів.
Додаток 1  

до Порядку
ПРОПОЗИЦІЇ  

щодо обсягів видатків на оплату праці працівників районних держадміністрацій, що реорганізуються 
_____________________________ область

(загальний фонд державного бюджету, КЕКВ 2110)
(тис. гривень) 

Найменування районної держадміні-
страції,  
що реорганізується
у зв’язку із  
ліквідацією району

Фактична чи-
сельність на по-

чаток місяця

Потреба у видатках для нарахування заробітної плати  (на фактич-
ну чисельність)

разом у тому числі
оклад ранг вислуга  

років
інші виплати, передбаче-
ні нормативно-правови-

ми актами
1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7

Січень 2021 року
_________ районна держадміністрація
_________ районна держадміністрація
………….
Разом по районній держадміністрації 
(КЕКВ 2110)
Нарахування на заробітну плату (КЕКВ 
2120)

Х Х Х Х Х

Усього Х Х Х Х Х
Лютий 2021 року

_________ районна держадміністрація
_________ районна держадміністрація
………….
Разом по районній держадміністрації 
(КЕКВ 2110)
Нарахування на заробітну плату (КЕКВ 
2120)

Х Х Х Х Х

Усього Х Х Х Х Х

Березень 2021 року
_________ районна держадміністрація

_________ районна держадміністрація

………….
Разом по районній держадміністрації  
(КЕКВ 2110)
Нарахування на заробітну плату (КЕКВ 
2120)

Х Х Х Х Х

Усього Х Х Х Х Х
Разом за квартал

Разом по районній держадміністрації 
(КЕКВ 2110)
Нарахування на заробітну плату (КЕКВ 
2120)

Х Х Х Х Х

Усього Х Х Х Х Х
Додаток 2  

до Порядку
ПРОПОЗИЦІЇ  

щодо обсягів видатків на виплату вихідної допомоги  та компенсації за невикористані щорічні відпустки, а також додаткові 
відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

_____________________________ область
(загальний фонд державного бюджету, КЕКВ 2110)

Найменування районної 
держадміністрації, що ре-

організується

Вихідна допомога Компенсація за невикористані відпустки Разом 
видатки,  
тис. гри-

венькількість 
працівни-
ків, осіб

обсяг видатків, 
тис. гривень 

середній роз-
мір виплати, 
тис. гривень

кількість 
працівни-
ків, осіб

кількість 
днів від-
пусток

обсяг видат-
ків, тис. гри-

вень

середньо-
денний за-

робіток, 
тис. гри-

вень
1 2 3 4=3/2 5 6 7 8=7/6 9=3+7

Січень 2021 року
________ районна дер-
жадміністрація
………….

Разом по районній дер-
жадміністрації (КЕКВ 
2110)

Нарахування на заробітну 
плату (КЕКВ 2120)

Х Х Х Х Х

Усього Х Х Х Х Х

Лютий 2021 року
________ районна дер-
жадміністрація
………….

Разом по районній дер-
жадміністрації (КЕКВ 
2110)
Нарахування на заробітну 
плату (КЕКВ 2120)

Х Х Х Х Х

Усього Х Х Х Х Х

Березень 2021 року
________ районна дер-
жадміністрація
………….

Разом по районній дер-
жадміністрації (КЕКВ 
2110)
Нарахування на заробітну 
плату (КЕКВ 2120)

Х Х Х Х Х

Усього Х Х Х Х Х

Разом за квартал
Разом по районній дер-
жадміністрації (КЕКВ 
2110)
Нарахування на заробітну 
плату (КЕКВ 2120)

Х Х Х Х Х

Усього Х Х Х Х Х

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 23 грудня 2020 р. № 1366 
Київ

Про затвердження Положення про Єдину державну інформаційну систему 
трансплантації органів та тканин

Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» Ка-
бінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин, що додається.
2. Міністерству охорони здоров’я у тримісячний строк вжити заходів для передачі програмного забезпечення Єдиної державної 

інформаційної системи трансплантації органів та тканин на баланс спеціалізованої державної установи «Український центр тран-
сплант-координації».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 грудня 2020 р. № 1366

ПОЛОЖЕННЯ 
про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин

Загальна частина
1. Це Положення визначає порядок та умови функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та 

тканин (далі — Єдина система), а також порядок та умови внесення (у тому числі зміни) інформації до Єдиної системи, порядок її 
обробки, використання, зберігання, поширення, захисту та знищення.

Дія цього Положення не поширюється на діяльність, пов’язану з донорством крові та її компонентів, діяльність, пов’язану з вико-
ристанням крові та її компонентів, діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин згідно з переліком, затвердженим МОЗ, 
трансплантацію статевих залоз, репродуктивних клітин та живих ембріонів, аутотрансплантацію, імплантацію, вилучення анатоміч-
них матеріалів для діагностичних та наукових досліджень.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
1) адміністрування Єдиною системою (далі — адміністрування) — здійснення організаційних, технічних та інших заходів, необ-

хідних для забезпечення функціонування Єдиної системи;
2) електронний кабінет — персоніфікована веб-сторінка або інтерфейс, за допомогою яких користувач відповідно до його прав 

доступу має можливість створювати, переглядати, обмінюватися інформацією та документами в Єдиній системі відповідно до цьо-
го Положення;

3) користувачі — трансплант-координатори, що включені до реєстру трансплант-координаторів, а також працівники спеціалізо-
ваної державної установи «Український центр трансплант-координації» (далі — Український центр), які відповідно до своїх посадо-
вих обов’язків мають право доступу до Єдиної системи та внесення до неї відомостей, передбачених цим Положенням;

4) медична інформація — інформація про стан здоров’я пацієнта, його діагноз, відомості, одержані під час медичного обстежен-
ня, зокрема відповідні медичні документи, що стосуються здоров’я пацієнта.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про 
застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист 
інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про елек-
тронні довірчі послуги», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, по-
свідчують особу чи її спеціальний статус», законодавстві у сфері трансплантації.

3. Завданням Єдиної системи є визначення пар донор-реципієнт, ефективне та оперативне (в режимі реального часу) забезпечен-
ня учасників національної системи органної трансплантації інформацією щодо потенційних донорів анатомічних матеріалів людини, 
наявних анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів, осіб, які потребують 
медичної допомоги із застосуванням трансплантації, осіб, які потребують медичного нагляду у зв’язку із перенесенням транспланта-
ції, а також іншою інформацією, необхідною для належного функціонування в Україні системи трансплантації.

Після визначення пари донор-реципієнт керівник Українського центру негайно повідомляє про це закладу охорони здоров’я, до 
листка (списку) очікування якого включено реципієнта.

4. Розпорядником Єдиної системи є МОЗ.
5. Адміністратором та держателем Єдиної системи є Український центр.
6. Адміністратор:
1) приймає взаємоузгоджені управлінські рішення стосовно подальшого розвитку та вдосконалення Єдиної системи;
2) здійснює методичне та методологічне забезпечення функціонування Єдиної системи;
3) проводить систематичний моніторинг та аналіз ефективності функціонування Єдиної системи;
4) проводить аналіз структури та змісту реєстрів Єдиної системи;
5) здійснює адміністрування та надає технічну підтримку Єдиній системі;
6) реєструє користувачів;
7) приймає рішення про надання, обмеження або позбавлення доступу користувачів до Єдиної системи;
8) надає інформаційні та консультаційні послуги щодо функціонування Єдиної системи;
9) здійснює закупівлю послуг із зберігання та обробки даних програмного забезпечення Єдиної системи у формі хмарного (вір-

туального) дата-центру;
10) забезпечує:
безперебійну роботу Єдиної системи;
персоналізацію користувачів та фіксацію кожного окремого випадку доступу до неї;
розроблення, оновлення та підтримку програмного забезпечення Єдиної системи.
Адміністратор має право формувати знеособлену статистичну інформацію на підставі даних, що включені до реєстрів Єдиної 

системи.
7. Доступ до реєстрів Єдиної системи є безоплатним.
8. Формування та функціонування Єдиної системи забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.
9. Функціональні можливості Єдиної системи повинні забезпечувати:
1) можливість реєстрації користувачів, зокрема з використанням засобів електронної ідентифікації;
2) розмежування прав користувачів на внесення інформації та документів до Єдиної системи, їх зміну, перегляд, виключення з 

Єдиної системи;
3) можливість реєстрації інформації щодо волевиявлення особи про надання згоди або незгоди на посмертне донорство або при-

значення нею повноважного представника, волевиявлення особи, яка надала в установленому Законом України «Про застосуван-
ня трансплантації анатомічних матеріалів людині» порядку згоду на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або ви-
готовлення біоімплантатів з тіла померлої особи, яку вона представляє, реципієнтів, анатомічних матеріалів, живих донорів, осіб з 
трансплантованим анатомічним матеріалом, а також щодо закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуван-
ням трансплантації, трансплант-координаторів;

4) можливість обміну інформацією та документами, у тому числі медичною документацією, через електронні кабінети відповід-
но до прав доступу користувачів;

5) ефективність механізмів збирання, накопичення, архівації, оперативної обробки та передачі інформації про реципієнтів та до-
норів, згоду або незгоду стати донорами у разі смерті, анатомічні матеріали, біоімплантати та їх використання для трансплантацій 
та імплантацій;

6) можливість автоматизованого об’єктивного і неупередженого розподілу анатомічних матеріалів людини серед реципієнтів, ін-
формація щодо яких включена до Єдиної системи, оперативного цілодобового пошуку пари донор-реципієнт в автоматичному ре-
жимі з урахуванням показників, визначених відповідно до Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріа-
лів людині»;

7) здійснення пошуку та перегляду відомостей реєстрів, що включені до складу Єдиної системи, відповідно до прав доступу корис-
тувачів з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та міжнародних договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України;

8) захист інформації та документів, які включені до реєстрів Єдиної системи, від несанкціонованого доступу, обробки, поширен-
ня, знищення, модифікації;

9) облік операцій (внесення інформації та документів до Єдиної системи, їх зміна, перегляд, виключення з Єдиної системи), а та-
кож будь-яких дій, які вчиняються щодо зазначених інформації та документів;

10) сумісність та електронну взаємодію реєстрів, що включаються до Єдиної системи, між собою та в установленому законодав-
ством порядку з електронною системою охорони здоров’я;

11) визначення пар донор-реципієнт;

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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12) оперативний обмін інформацією, що міститься в Єдиній системі, між закладами 

охорони здоров’я під час організації надання медичної допомоги із застосуванням тран-
сплантації та/або провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією;

13) збереження, автоматичне резервування і відновлення даних, що передавалися до 
реєстрів Єдиної системи, забезпечення безперебійного доступу до реєстрів Єдиної сис-
теми відповідно до прав доступу користувачів;

14) можливість використання для внесення та систематизації інформації у реєстрах 
Єдиної системи державних класифікаторів, номенклатур та довідників, затверджених в 
установленому законодавством порядку;

15) здійснення інших функцій, визначених законодавством.
10. До складу Єдиної системи входять такі реєстри:
реєстр трансплант-координаторів;
реєстр задіяних осіб;
реєстр анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виго-

товлення біоімплантатів (далі — реєстр анатомічних матеріалів).
Загальні вимоги до інформації та документів у Єдиній системі

11. Реєстри Єдиної системи ведуться державною мовою. У разі коли використання 
літер українського алфавіту призводить чи може призвести до спотворення інформа-
ції, можуть використовуватися латинські літери і спеціальні символи, зокрема для запи-
су адреси в Інтернеті та адреси електронної пошти, позначення результатів лаборатор-
них досліджень, типування.

12. До реєстрів Єдиної системи не може вноситися інформація, що становить дер-
жавну таємницю.

13. Внесення інформації та/або документів до Єдиної системи, зміна інформації в 
Єдиній системі, а також виключення інформації та/або документів з Єдиної системи здій-
снюються користувачами, права доступу яких до Єдиної системи дають змогу вчини-
ти відповідну дію.

14. Виключення інформації та/або документів з Єдиної системи можливе лише у ви-
падках, передбачених Законом України «Про застосування трансплантації анатомічних 
матеріалів людині», та лише посадовою особою Українського центру, яка відповідно до 
своїх посадових обов’язків уповноважена на вчинення таких дій.

15. Реєстрація користувачів здійснюється адміністратором. Після реєстрації корис-
тувача в Єдиній системі автоматично формується електронний кабінет, через який здій-
снюється доступ користувача до інформації та документів, наявних в Єдиній системі, а 
також визначається обсяг прав доступу користувача до даних Єдиної системи.

Обсяг прав доступу, який надається користувачу, визначається керівником Україн-
ського центру, його заступником (відповідно до функціонального розподілу обов’язків) 
або іншою посадовою особою Українського центру, до посадових обов’язків якої нале-
жить надання та обмеження прав доступу до Єдиної системи.

16. Про кожен документ та інформацію, що наявні в Єдиній системі, зміни в Єди-
ній системі, а також про кожного користувача, який вніс, змінив, переглянув, виключив 
будь-яку інформацію та/або документ з Єдиної системи, автоматизовано робиться уні-
кальний запис у відповідному реєстрі, який зберігається протягом 50 років з дня його 
створення (формування). Такий запис повинен давати можливість визначити (персоні-
фікувати) користувача, який вніс, змінив, переглянув, виключив відповідну інформацію 
та/або документ з Єдиної системи.

17. Доступ користувачів до Єдиної системи здійснюється з обов’язковим викорис-
танням індивідуального (унікального) ідентифікатора, який присвоєний такому корис-
тувачеві.

18. Документообіг у Єдиній системі здійснюється відповідно до вимог законодавства 
про електронні документи та електронний документообіг. На електронні документи, що 
вносяться до Єдиної системи, повинен накладатися кваліфікований електронний підпис.

19. Під час обробки та обміну інформації в Єдиній системі необхідно зберігати її ціліс-
ність, що забезпечується шляхом захисту від несанкціонованих дій, які можуть призвес-
ти до її випадкової або умисної модифікації, спотворення чи знищення.

20. Обробка персональних даних в реєстрах, які входять до складу Єдиної системи, 
здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних», 
а також міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 
України.

Персональні дані у реєстрах Єдиної системи можуть оброблятися у цілях охорони 
здоров’я, забезпечення застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині та 
провадження діяльності, пов’язаної з трансплантацією та/або функціонуванням Єдиної 
системи.

21. Розголошення персональних даних про особу забороняється, крім випадків, пе-
редбачених Законом України «Про захист персональних даних».

22. Під час звернення фізичної особи до користувача з метою внесення (зміни) відо-
мостей до реєстру Єдиної системи встановлення особи такої фізичної особи здійснюєть-
ся шляхом пред’явлення нею документа, що посвідчує особу відповідно до Закону Украї-
ни «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують гро-
мадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», або шляхом накладення 
такою фізичною особою на відповідній заяві, що подається з метою внесення (зміни) ві-
домостей до реєстру, кваліфікованого електронного підпису.

23. В Єдиній системі здійснюється персоналізація та фіксація кожного окремого ви-
падку доступу до неї користувачів (доступу до реєстрів та до електронних карток зареє-
строваних у реєстрах фізичних осіб).

Інформація та/або документ, що включені до Єдиної системи та зазнали будь-яких 
змін, зберігаються з відповідною приміткою.

24. Адміністратор у разі виявлення факту внесення користувачем недостовірної ін-
формації та/або неправомірного розголошення користувачем конфіденційної інформа-
ції, яка міститься в Єдиній системі, будь-якій третій особі, обмежує доступ такому корис-
тувачеві до інформації та документів, наявних в Єдиній системі.

25. У разі невідповідності відомостей, що містяться у реєстрах Єдиної системи, та ві-
домостей, що містяться в інших державних інформаційних ресурсах, відомостям, нада-
ним органами державної влади, а також виявлення недостовірної інформації адміністра-
тор має право звернутися до користувача, який вніс таку інформацію, із запитом про на-
дання пояснень щодо причин такої невідповідності. Користувач повинен усунути виявле-
ні невідповідності або надати пояснення адміністратору протягом 10 робочих днів, якщо 
інший строк не встановлений у запиті.

26. Адміністратор та розпорядник Єдиної системи вживають заходів до забезпечення 
зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та неправомірного поширення кон-
фіденційної інформації, яка міститься в Єдиній системі, відповідно до законодавства про 
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Користувачі за недбале ставлення до виконання обов’язків, несвоєчасне внесення ін-
формації чи внесення недостовірної інформації до реєстрів Єдиної системи несуть дис-
циплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно 
із законом.

За неправомірне поширення конфіденційної інформації, яка міститься в Єдиній сис-
темі, посадові особи несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кри-
мінальну відповідальність згідно із законом.

27. Інформація про заклади охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із за-
стосуванням трансплантації, вноситься до Єдиної системи з даними Ліцензійного реє-
стру МОЗ.

Підставою для виключення інформації про заклади охорони здоров’я, що надають 
медичну допомогу із застосуванням трансплантації, з Єдиної системи є:

прийняття МОЗ щодо суб’єкта господарювання рішення про анулювання ліцензії на 
провадження господарської діяльності з медичної практики;

порушення закладом охорони здоров’я, що надає медичну допомогу із застосуван-
ням трансплантації, встановленого законом порядку застосування трансплантації анато-
мічних матеріалів людини;

внесення державним реєстратором відповідно до Закону України «Про державну ре-
єстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громад-
ських формувань запису про державну реєстрацію припинення суб’єкта господарюван-
ня.

Виключення інформації про заклади охорони здоров’я, що надають медичну допо-
могу із застосуванням трансплантації, здійснюється шляхом внесення користувачем — 
посадовою особою Українського центру відповідного запису щодо суб’єкта господарю-
вання.

Реєстр трансплант-координаторів
28. Реєстр трансплант-координаторів ведеться адміністратором.
29. До реєстру трансплант-координаторів включається така інформація:
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) трансплант-координатора;
контактні дані (номери робочого, мобільного телефонів, домашня адреса, адреса 

електронної пошти) трансплант-координатора;
повне найменування суб’єкта господарювання, в якому працює трансплант-координа-

тор, а також його місцезнаходження;
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
адреса місця роботи трансплант-координатора;
контактна інформація суб’єкта господарювання, зокрема керівника суб’єкта господа-

рювання, з яким трансплант-координатор перебуває у трудових правовідносинах (пріз-
вище, власне ім’я, по батькові (за наявності), телефон, адреса електронної пошти).

30. Відомості вносяться до реєстру трансплант-координаторів на підставі заяви закла-
ду охорони здоров’я, що надає медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або 
провадить діяльність, пов’язану з трансплантацією, іншого суб’єкта господарювання, що 
провадить діяльність, пов’язану з трансплантацією.

31. Заява про виключення трансплант-координатора з реєстру трансплант-коорди-
наторів подається закладом охорони здоров’я, що надає медичну допомогу із засто-
суванням трансплантації та/або провадить діяльність, пов’язану з трансплантацією, ін-
шим суб’єктом господарювання, який провадить діяльність, пов’язану з трансплантаці-
єю, не пізніше першого робочого дня, що настає за днем прийняття рішення (наказу) про 
звільнення трансплант-координатора (чи увільнення працівника від виконання обов’язків 

трансплант-координатора). Така заява є підставою для припинення доступу трансплант-
координатора до реєстру.

32. Відповідальність за достовірність, своєчасність та повноту внесення трансплант-ко-
ординаторами даних (відомостей) до реєстру трансплант-координаторів несе суб’єкт гос-
подарювання, який подав відповідні дані (відомості).

33. Заява про включення трансплант-координатора до реєстру трансплант-координато-
рів, заява про виключення трансплант-координатора з реєстру трансплант-координаторів 
подається у вигляді електронного документа, що оформлюється згідно з вимогами зако-
нодавства у сфері електронних документів, за підписом керівника суб’єкта господарюван-
ня або уповноваженої ним особи. У разі підписання заяви уповноваженою особою до зая-
ви повинен додаватися документ (засвідчена відповідно до законодавства копія докумен-
та), який підтверджує повноваження такої особи.

34. Адміністратор вносить інформацію до реєстру трансплант-координаторів (крім ви-
падків, передбачених пунктом 35 цього Положення) протягом трьох робочих днів з дня 
надходження до нього відповідної заяви про включення трансплант-координатора до реє-
стру трансплант-координаторів, заяви про внесення змін до даних, включених до реєстру 
трансплант-координаторів, або заяви про виключення трансплант-координатора з реєстру 
трансплант-координаторів.

У разі включення трансплант-координатора до реєстру трансплант-координаторів йому 
присвоюється індивідуальний (унікальний) ідентифікатор в Єдиній системі.

35. Трансплант-координатор не включається до реєстру трансплант-координаторів у 
разі:

подання закладом охорони здоров’я, який надає медичну допомогу із застосуванням 
трансплантації та/або провадить діяльність, пов’язану з трансплантацією, іншим суб’єктом 
господарювання, який провадить діяльність, пов’язану з трансплантацією, документів в не-
повному обсязі;

підписання заяви про включення трансплант-координатора до реєстру трансплант-ко-
ординаторів особою, яка не має на це повноважень, або повноваження якої документаль-
но не підтверджені.

Трансплант-координатор не виключається з реєстру трансплант-координаторів у разі 
підписання відповідної заяви особою, яка не має на це повноважень або повноваження якої 
документально не підтверджені.

36. Документи, які є підставою для внесення даних до реєстру трансплант-координато-
рів (зокрема щодо зміни даних, виключення трансплант-координатора) зберігаються про-
тягом трьох років з дня виключення трансплант-координатора з такого реєстру.

Реєстр задіяних осіб
37. Реєстр задіяних осіб ведеться користувачами та містить інформацію про реципієн-

тів, осіб з трансплантованими анатомічними матеріалами, донорів та про згоду або незго-
ду, форми заяв щодо яких визначені постановою Кабінету Міністрів України від 27 груд-
ня 2018 р. № 1211 «Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплан-
тації анатомічних матеріалів людині» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 643).

38. Реєстр задіяних осіб містить таку конфіденційну інформацію про фізичну особу:
1) загальну інформацію:
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
дата народження;
стать;
серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, коли та ким виданий;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
інший документ, що посвідчує особу, із зазначенням його номера, дати та суб’єкта ви-

дання (у разі відсутності паспорта громадянина України);
адреса, за якою здійснено реєстрацію місця проживання;
контактні дані (номери домашнього, мобільного телефонів, адреса електронної пошти);
контактні дані родичів/близьких осіб (номери домашнього, мобільного телефонів, 

адреса електронної пошти);
інформація, передбачена відповідною згодою, форма заяви щодо якої визначена по-

становою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р.  № 1211 «Деякі питання реаліза-
ції Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (Офі-
ційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 643);

2) інформацію щодо реципієнта:
клінічний діагноз;
дані відповідних лабораторних досліджень;
найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров’я, до листа (списку) очіку-

вання якого включено реципієнта;
вид анатомічного матеріалу, трансплантації якого потребує реципієнт;
відомості про надану письмову поінформовану згоду реципієнта на надання медичної 

допомоги із застосуванням трансплантації;
3) інформацію щодо особи з трансплантованим анатомічним матеріалом:
вид трансплантованого анатомічного матеріалу (органи (їх частини), тканини, анатоміч-

ні утворення, клітини людини);
дані про лікарські засоби для імуносупресивної терапії, які отримує особа (міжнародна 

непатентована назва (МНН) українською та англійською мовами, форма випуску, доза лі-
карського засобу, спосіб застосування);

найменування, місцезнаходження закладу охорони здоров’я, в якому було проведено 
трансплантацію, дата її проведення;

найменування, місцезнаходження закладу охорони здоров’я, в якому особа перебуває 
на диспансерному обліку;

4) іншу інформацію, передбачену законодавством.
39. Інформація вноситься до реєстру задіяних осіб на підставі відповідної заяви, пода-

ної фізичною особою (її уповноваженим представником) відповідно до постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1211 «Деякі питання реалізації Закону України 
«Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2019 р., № 19, ст. 643), в день її надходження одночасно із створенням електронної ко-
пії відповідного документа.

Інша визначена законодавством інформація вноситься користувачем до реєстру задія-
них осіб протягом 24 годин з моменту її надходження до користувача.

У разі зміни даних реципієнта відповідна оновлена інформація вноситься користувачем 
на підставі інформації, отриманої від фізичної особи, якої вона стосується.

40. Відомості про осіб з трансплантованим анатомічним матеріалом вносяться корис-
тувачем на підставі отриманої ним належним чином оформленої медичної інформації. Ві-
домості вносяться протягом трьох робочих днів з дня проведення трансплантації анато-
мічного матеріалу.

У разі зміни даних фізичної особи з трансплантованим анатомічним матеріалом відпо-
відна оновлена інформація вноситься користувачем на підставі інформації, отриманої від 
фізичної особи, якої вона стосується, та/або інформації, отриманої від закладу охорони 
здоров’я, в якому особа перебуває на диспансерному обліку.

Реєстр анатомічних матеріалів
41. Реєстр анатомічних матеріалів ведеться користувачами.
42. Реєстр анатомічних матеріалів містить інформацію про:
вид анатомічного матеріалу (органи (їх частини), тканини, анатомічні утворення, клі-

тини людини);
дату та час вилучення анатомічного матеріалу;
призначення анатомічного матеріалу (трансплантація та/або виготовлення біоімплан-

татів);
подальше використання анатомічного матеріалу (трансплантація та/або виготовлення 

біоімплантатів у межах України, вивезення за межі України, утилізація).
43. Інформація, зазначена у пункті 42 цього Положення, вноситься до реєстру анатоміч-

них матеріалів користувачами протягом 24 годин з моменту її надходження до них на під-
ставі належним чином оформленої медичної інформації.

Виключення даних з реєстрів Єдиної системи
44. Персональні дані про фізичну особу, передбачені Законом України «Про застосу-

вання трансплантації анатомічних матеріалів людині», зберігаються у Єдиній системі про-
тягом 50 років з дня їх включення до Єдиної системи, крім випадків, передбачених пунк-
том 46 цього Положення.

45. Виключення інформації про фізичну особу з реєстрів здійснюється на підставі доку-
ментів, отриманих від трансплант-координаторів, фізичних осіб, яких стосується відповід-
на інформація, органів державної влади.

46. Персональні дані про фізичну особу, передбачені Законом України «Про застосуван-
ня трансплантації анатомічних матеріалів людині», виключаються з Єдиної системи раніше 
встановленого пунктом 44 цього Положення строку протягом 30 днів у разі:

1) особистого бажання фізичної особи (на підставі особистої письмової заяви);
2) смерті фізичної особи (на підставі свідоцтва про смерть особи);
3) зміни стану здоров’я реципієнта, за якої він не потребує або йому не може бути про-

ведено трансплантацію, або зміни стану здоров’я живого донора, за якої він не може ви-
конувати функцію донора анатомічних матеріалів (на підставі відповідної медичної доку-
ментації);

4) оформлення особою постійного місця проживання за кордоном (на підставі доку-
ментів, що підтверджують постійне місце проживання особи за кордоном).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 21 грудня 2020 р. № 1367 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України

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 21 грудня 2020 р. № 1367
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Розділ І переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах 

охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 
501; Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1374; 2016 р., № 77, ст. 2567; 2020 р.,  
№ 49, ст. 1533), доповнити пунктами 41, 42 і 43 такого змісту: 

«41. Вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа для виготовлення біоімплан-
татів, зберігання і перевезення таких матеріалів, що здійснюються закладами охорони 
здоров’я, бюро судово-медичної експертизи або іншими суб’єктами господарювання, 
що згідно із законодавством мають право провадити таку діяльність.

42. Забір та тимчасове зберігання пуповинної (плацентарної) крові та/або плаценти.
43. Збір та обробка біологічних зразків осіб, які надали на це згоду, а також супро-

відної знеособленої клінічної інформації та передача їх для третіх осіб для проведен-
ня наукових досліджень.».

2. Абзац другий підрозділу «МОЗ» розділу «Програми в галузі охорони здоров’я, 
що забезпечують виконання загальнодержавних функцій» переліку закладів охоро-
ни здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загаль-
нодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. № 501 (Офіцій-
ний вісник України, 2011 р., № 36, ст. 1484; 2013 р., № 73, ст. 2679; 2014 р., № 3, ст. 59; 
2016 р., № 100, ст. 3256; 2018 р., № 25, ст. 902, № 44, ст. 1548; 2020 р., № 75, ст. 2392), 
після слів «державної установи «Український центр інформаційних технологій та На-
ціонального Реєстру» Міністерства охорони здоров’я України» (м. Київ)» доповнити 
словами «, спеціалізованої державної установи «Український центр трансплант-коор-
динації» (м. Київ)».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 707 «Деякі питан-
ня реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення опе-
ративного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» (Офі-
ційний вісник України, 2018 р., № 72, ст. 2431; 2020 р., № 5, ст. 245, № 54, ст. 1657, № 
62, ст. 2006):

1) у постанові:
у пункті 1 цифри «2020» замінити цифрами «2021»;
підпункт 1 пункту 2 доповнити абзацами такого змісту:
«товариство з обмеженою відповідальністю «КАПИТАЛ», м. Київ;
комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня Івано-Франків-

ської обласної ради», м. Івано-Франківськ;
комунальне некомерційне підприємство «Олександрівська клінічна лікарня м. Ки-

єва», м. Київ;
комунальне некомерційне підприємство «Херсонська обласна клінічна лікарня» 

Херсонської обласної ради, м. Херсон;
комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний серцево-судин-

ний центр» Хмельницької обласної ради, м. Хмельницький;
комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний кардіологічний 

центр Черкаської обласної ради», м. Черкаси;
комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський медичний центр сучасної 

онкології», м. Чернігів;
комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київська облас-

на клінічна лікарня», м. Київ;
комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клі-

нічна лікарня», м. Харків;
Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» Міністерства охорони 

здоров’я України, м. Київ;
обласне комунальне некомерційне підприємство «Чернівецька обласна клінічна лі-

карня», м. Чернівці;
комунальне некомерційне підприємство «Черкаська обласна лікарня Черкаської об-

ласної ради», м. Черкаси;
комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» Рівненської 

міської ради, м. Рівне;
державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та 

кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ;
комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня імені О. Ф. Гер-

бачевського» Житомирської обласної ради, м. Житомир;»;
2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реа-

лізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оператив-
ного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затверджено-
му зазначеною постановою:

пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є спеціалізована державна уста-

нова «Український центр трансплант-координації» — за напрямами використання бю-
джетних коштів, зазначеними у підпунктах 1 і 9 пункту 3 цього Порядку.»;

пункт 3 доповнити підпунктом 9 такого змісту:
«9) здійснення організаційно-методичного керівництва закладами охорони 

здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або про-
вадять діяльність, пов’язану з трансплантацією, трансплант-координацією.»;

абзац четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:
«Оплата наданих учасниками пілотного проекту послуг з надання третинної (висо-

коспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анато-
мічних матеріалів здійснюється згідно з визначеними Кабінетом Міністрів України та-
рифами відповідно до умов та строків, визначених у договорах про медичне обслу-
говування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомо-
ги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, укладених учасни-
ками пілотного проекту незалежно від їх форми власності з МОЗ. Головний розпоряд-
ник бюджетних коштів на підставі договорів про медичне обслуговування населення з 
надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом транспланта-
ції органів та інших анатомічних матеріалів, укладених з кожним учасником пілотно-
го проекту, може здійснювати попередню оплату закладам охорони здоров’я держав-
ної та комунальної форми власності у розмірі до 100 відсотків вартості таких послуг на 
строк не більше 12 місяців.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 28 грудня 2020 р. № 1368 
Київ

Про затвердження Положення про облаштування 
контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані 

території у Донецькій та Луганській областях, 
тимчасово окуповану територію Автономної 

Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про облаштування контрольних пунктів в’їзду на тимча-

сово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану те-
риторію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 3 та 18 

пункту 1 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності через один мі-
сяць з дня опублікування цієї постанови.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2020 р. № 1368

ПОЛОЖЕННЯ 
про облаштування контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території 

у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них

1. Це Положення визначає основні вимоги до облаштування контрольних пунктів 
в’їзду-виїзду для автомобільного та/або пішохідного сполучення з тимчасово окупо-
ваними територіями у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованою те-
риторією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (далі — тимчасово окупо-
вані території).

2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:
контрольний пункт в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луган-

ській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Се-
вастополя та виїзду з них (далі — контрольний пункт в’їзду-виїзду) — тимчасовий 
об’єкт, який складається з режимної та сервісної зон, розташованих на спеціально ви-
значених земельних ділянках, з комплексом будівель, споруд (у тому числі спеціаль-
них, інженерних, фортифікаційних тощо) і технічних засобів, де здійснюються заходи 
контролю в’їзду-виїзду осіб, транспортних засобів, товарів, вантажів та іншого майна, 
які переміщуються на тимчасово окуповані території та з таких територій (далі — за-
ходи контролю), а також надаються соціальні, банківські, адміністративні, послуги по-
штового зв’язку та інші послуги населенню (далі — сервісні послуги), та об’єктів сер-
вісного обслуговування;
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ДОКУМЕНТИ
режимна зона контрольного пункту в’їзду-виїзду — спеціально визначена терито-

рія контрольного пункту в’їзду-виїзду з комплексом будівель, споруд і технічних за-
собів для організації роботи державних органів щодо забезпечення проведення за-
ходів контролю;

сервісна зона контрольного пункту в’їзду-виїзду — спеціально визначена терито-
рія контрольного пункту в’їзду-виїзду з комплексом будівель, споруд і технічних за-
собів для надання сервісних послуг;

об’єкт сервісного обслуговування — об’єкт, призначений для надання додатко-
вих сервісних послуг в рамках функціонування сервісної зони контрольного пункту 
в’їзду-виїзду, який розташований поза її межами;

додаткові сервісні послуги — це будь-які види послуг, що не заборонені на те-
риторії України;

прилегла до контрольного пункту в’їзду-виїзду територія — територія за межами 
режимної та сервісної зони контрольного пункту в’їзду-виїзду, об’єкта сервісного об-
слуговування в радіусі не більше 50 метрів від них або до проїзної частини автомо-
більної дороги, якщо відстань до неї менше 50 метрів.

3. Режимна зона контрольного пункту в’їзду-виїзду облаштовується тимчасовими 
модульними спорудами на основі збірно-розбірних конструкцій з відповідним захис-
том від ураження стрілецькою зброєю.

На території режимної зони контрольного пункту в’їзду-виїзду розміщуються:
адміністративно-службова споруда — споруда, поділена на зони приміщень для 

організації роботи службових осіб Держприкордонслужби, СБУ, ДФС, Держмит-
служби, Національної поліції, Мінреінтеграції, у тому числі приміщення для осіб, що 
очікують рішення щодо пропуску, для затриманих осіб, чергового інформаційно-те-
лекомунікаційних систем, серверної, складських приміщень;

павільйон для проведення заходів контролю в’їзду-виїзду осіб, які переміщують-
ся без транспортного засобу, — споруда прямокутної форми, поділена на зони при-
міщень для організації роботи Держприкордонслужби, ДФС, Держмитслужби, СБУ 
щодо забезпечення проведення заходів контролю;

павільйон відкритого типу або навіс для проведення заходів контролю в’їзду-
виїзду осіб, які переміщуються за допомогою транспортних засобів (за потреби), — 
споруда, розмежована на зони для тимчасового паркування транспортних засобів 
для організації роботи Держприкордонслужби, ДФС, Держмитслужби, СБУ щодо за-
безпечення проведення заходів контролю;

павільйон або навіс поглибленого огляду транспортних засобів (за потреби) 
— споруда прямокутної форми, розмежована на зони для тимчасового паркуван-
ня транспортних засобів, обладнана спеціалізованими оглядовими ямами та інши-
ми технічними засобами для організації роботи щодо забезпечення проведення за-
ходів контролю;

навіс пішохідної зони — металева конструкція у вигляді даху, розташованого на 
опорах;

огорожа пішохідної зони — сітчастий паркан, встановлений для створення пішо-
хідного коридору з метою забезпечення організованого руху громадян територією 
режимної зони;

шлагбауми на в’їзді в режимну зону контрольного пункту в’їзду-виїзду та виїз-
ді з неї;

павільйон вартових шлагбаумів на в’їзді в режимну зону контрольного пункту 
в’їзду-виїзду та виїзді з неї;

майданчик з вагами для динамічного зважування транспортних засобів з примі-
щенням оператора (за потреби);

майданчик сканування транспортних засобів з приміщенням оператора для про-
ведення радіологічного контролю (за потреби);

туалетні модулі на 8—16 осіб з можливістю доступу до них осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення;

вольєр для утримання службових собак.
Режимна зона контрольного пункту в’їзду-виїзду облаштовується електронни-

ми інформаційними стендами, попереджувальними знаками та пояснювальними та-
бличками державною мовою та за потреби однією із шести офіційних мов Організа-
ції Об’єднаних Націй.

Територія режимної зони повинна бути огороджена сітчастим парканом та бетон-
ними блоками, а також обладнана охоронною сигналізацією по периметру, системою 
відеоспостереження для здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних 
засобів, товарів, вантажів та іншого майна, які переміщуються на тимчасово окупо-
вані території та з таких територій.

З метою вдосконалення наявної інфраструктури режимної зони контрольного 
пункту в’їзду-виїзду за ініціативою керівників структурних підрозділів служб та за 
участю представників державного підприємства «Реінтеграція та відновлення», яке 
належить до сфери управління Мінреінтеграції, може утворюватися комісія для об-
стеження режимної зони контрольного пункту в’їзду-виїзду, яка складає акт за ре-
зультатами обстеження та надає його на розгляд зазначеному державному підпри-
ємству.

4. Сервісна зона контрольного пункту в’їзду-виїзду облаштовується спорудами та 
тимчасовими модульними спорудами на основі збірно-розбірних конструкцій.

На території сервісної зони контрольного пункту в’їзду-виїзду розміщуються:
центр надання послуг — модульна збірно-розбірна одно- або двоповерхова спо-

руда, поділена на зони приміщень для облаштування центру надання адміністратив-
них послуг, відділення банку, відділення поштового зв’язку, аптечного пункту, при-
міщення для надання медичних послуг, кімнат матері та дитини, сервісного центру 
МВС, розміщення представників Пенсійного фонду України, управління праці та со-
ціального захисту населення, кімнат відпочинку, туалетних модулів з можливістю 
доступу до них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, побуто-
вих приміщень тощо;

зупинка громадського транспорту.
Сервісна зона облаштовується стоянками для транспортних засобів та машино-

місцями (за потреби).
Територія сервісної зони повинна бути огороджена сітчастим парканом та бетон-

ними блоками (за потреби).
У разі необхідності розширення переліку сервісних послуг, що надаються в сер-

вісній зоні контрольного пункту в’їзду-виїзду і які не можуть бути надані безпосеред-
ньо в межах її території, в рамках функціонування такої сервісної зони можливе ство-
рення окремих об’єктів сервісного обслуговування для надання додаткових сервіс-
них послуг, зокрема об’єктів дорожнього сервісу, тощо.

Сервісна зона контрольного пункту в’їзду-виїзду та об’єкти сервісного обслуго-
вування розміщуються за межами режимної зони на мінімальній можливій відста-
ні від неї.

5. Для забезпечення захисту осіб, що перебувають на території контрольного 
пункту в’їзду-виїзду, режимна та сервісна зони контрольного пункту в’їзду-виїзду 
облаштовуються захисними спорудами (сховищами).

Додержання громадського порядку на території сервісної зони контрольного 
пункту в’їзду-виїзду забезпечується органами Національної поліції.

6. Контрольний пункт в’їзду-виїзду створюється з метою зміцнення обороноздат-
ності України та є об’єктом оборонного призначення.

Контрольний пункт в’їзду-виїзду розміщується на землях державної та комуналь-
ної власності, в тому числі на автомобільних дорогах незалежно від їх призначен-
ня, належності та категорії, а також на землях приватної власності після їх викупу 
або примусового відчуження відповідно до Закону України «Про відчуження земель-
них ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебува-
ють у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхід-
ності», або передачі в користування на умовах оренди чи інших законних підставах.

Назва контрольного пункту в’їзду-виїзду визначається відповідно до найменуван-
ня адміністративно-територіальної одиниці (місто, селище, село), на території або 
поблизу якої він розташований.

Контрольний пункт в’їзду-виїзду облаштовується системами життєзабезпечен-
ня (водопостачання та водовідведення, електропостачання тощо), стаціонарним та 
стільниковим зв’язком та широкосмуговим доступом до Інтернету.

7. Допускається використання на контрольному пункті в’їзду-виїзду в Херсонській 
області об’єктів будівництва, збудованих до 2021 року.

8. Кількість контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місцезнаходження та межі їх ре-
жимних і сервісних зон (у тому числі об’єктів сервісного обслуговування), дорожні 
коридори у Херсонській області визначаються та затверджуються розпорядженням 
голови Херсонської облдержадміністрації за пропозицією Голови Держприкордон-
служби, погодженою з Мінреінтеграції.

9. Кількість контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місцезнаходження та межі їх ре-
жимних і сервісних зон (у тому числі об’єктів сервісного обслуговування), дорож-
ні коридори у Донецькій і Луганській областях визначаються рішенням Командува-
ча об’єднаних сил за пропозиціями Донецької і Луганської обласних військово-ци-
вільних адміністрацій або військових адміністрацій (у разі їх утворення), погоджени-
ми з Мінреінтеграції.

10. Відповідальними за облаштування, утримання та обслуговування контрольних 
пунктів в’їзду-виїзду, а також прилеглої до них території у Херсонській області є дер-
жавне підприємство «Реінтеграція та відновлення», яке належить до сфери управ-
ління Мінреінтеграції, разом з Херсонською облдержадміністрацією.

11. Відповідальними за облаштування, утримання та обслуговування контроль-
них пунктів в’їзду-виїзду, а також прилеглої до них території у Донецькій та Луган-
ській областях є державне підприємство «Реінтеграція та відновлення», яке нале-
жить до сфери управління Мінреінтеграції, разом з Донецькою та Луганською об-
ласними військово-цивільними адміністраціями або військовими адміністраціями (у 
разі їх утворення).

12. Працівники Держприкордонслужби, СБУ, ДФС, Держмитслужби, Національ-
ної поліції, Мінреінтеграції, державного підприємства «Реінтеграція та відновлення», 
яке належить до сфери управління Мінреінтеграції; Донецької обласної військово-
цивільної адміністрації або військової адміністрації (у разі її утворення), Луганської 
обласної військово-цивільної адміністрації або військової адміністрації (у разі її утво-
рення) та Херсонської облдержадміністрації під час виконання службових обов’язків 
у режимній зоні контрольного пункту в’їзду-виїзду повинні мати при собі службо-
ві посвідчення та представницькі картки, а інші особи, які прибувають у службових 
справах до режимної зони контрольного пункту в’їзду-виїзду, — спеціальну пред-
ставницьку картку для тимчасового перебування.

Представницькі картки та спеціальні представницькі картки для тимчасового пе-
ребування прикріплюються до верхнього одягу на весь час перебування у режимній 
зоні контрольного пункту в’їзду-виїзду.

Зразки, порядок виготовлення, заповнення та видачі представницьких карток і 
спеціальних представницьких карток для тимчасового перебування визначають-
ся відповідно до абзацу третього пункту 21 Положення про пункти пропуску через 
державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18 серпня 2010 р. № 751 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, 
ст. 2265).

13. У разі створення контрольного пункту в’їзду-виїзду оцінка впливу на довкіл-
ля не здійснюється.

14. На період тимчасової окупації частини території України у разі неможливості 
дотримання вимог щодо нормативних відстаней (санітарних, протипожежних тощо) 
для будівель і споруд на території контрольного пункту в’їзду-виїзду повинні бути пе-
редбачені заходи щодо їх безпечної експлуатації.

15. За ініціативою замовника будівництва об’єктів сервісного обслуговування мо-
же складатися акт готовності об’єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 9 
до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питан-
ня прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

16. Рішення про початок функціонування контрольних пунктів в’їзду-виїзду у  
Херсонській області приймається на підставі розпорядження голови Херсонської об-
лдержадміністрації за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби та Мін-
реінтеграції.

17. Рішення про початок функціонування контрольних пунктів в’їзду-виїзду у 
Донецькій та Луганській областях приймається на підставі наказу Командувача 
об’єднаних сил за погодженням з Мінреінтеграції.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 28 грудня 2020 р. № 1368
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485, № 76, ст. 2520; 2018 р., № 61,  
ст. 2107; 2019 р., № 47, ст. 1611, № 88, ст. 2945; 2020 р., № 6, ст. 276, № 50, ст. 1572, 
№ 97, ст. 3137):

1) у пункті 2:
абзац другий виключити;
абзац третій викласти в такій редакції:
«органи і служби, що здійснюють контроль у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, 

— підрозділи охорони державного кордону, територіальні органи Держмитслужби 
(далі — контрольні органи і служби).»;

абзац четвертий після слів «Про забезпечення прав і свобод громадян та право-
вий режим на тимчасово окупованій території України» доповнити словами і цифра-
ми «, Положенні про облаштування контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окупо-
вані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію 
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з них, затвердженому поста-
новою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1368»;

2) в абзацах десятому і одинадцятому пункту 3 слова «на контрольному пункті» 
замінити словами «в режимній зоні контрольного пункту в’їзду-виїзду»;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Контрольні пункти в’їзду-виїзду не призначені для перетинання державного 

кордону.»;
4) у пункті 5: 
в абзаці першому:
у першому реченні слова «Контрольні пункти» замінити словами «Режимні зони 

контрольних пунктів в’їзду-виїзду,»;
у другому реченні слова «контрольних пунктів» замінити словами «режимних зон 

контрольних пунктів в’їзду-виїзду»;
в абзаці другому слова «контрольних пунктів» замінити словами «режимних зон 

контрольних пунктів в’їзду-виїзду»;
у першому реченні абзацу третього слова «контрольному пункті» замінити слова-

ми «режимній зоні контрольного пункту в’їзду-виїзду »;
5) у пункті 6:
слово «ДФС» замінити словом «Держмитслужби»;
доповнити пункт реченням такого змісту: «Графічні схеми облаштування контр-

ольних пунктів в’їзду-виїзду погоджуються з Мінреінтеграції.»;
6) у пункті 7:
абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
«7. У технологічній схемі пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів, що пе-

реміщуються на тимчасово окуповану територію України та з такої території через 
контрольні пункти в’їзду-виїзду, визначаються:

межі території режимної та сервісної зони контрольного пункту в’їзду-виїзду, міс-
ця або приміщення для проведення контролю осіб, транспортних засобів та ванта-
жів, зон прикордонного і митного контролю, місця або приміщення для проведен-
ня медичного огляду, місця стоянки транспортних засобів, у тому числі тих, що за-
тримані;»;

в абзаці п’ятому слова «контрольний пункт та в його режимну зону» замінити сло-
вами «режимну зону контрольного пункту в’їзду-виїзду»;

в абзацах шостому і сьомому слова «контрольного пункту та режимної зони, зони 
сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів» замінити словами «контр-
ольного пункту в’їзду-виїзду»;

7) у пункті 8:
абзац перший викласти в такій редакції:
«8. Кількість контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місцезнаходження і межі їх ре-

жимних та сервісних зон (у тому числі об’єктів сервісного обслуговування), дорож-
ні коридори визначаються та затверджуються відповідно до пункту 8 Положення про 
облаштування контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Доне-
цькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республі-
ки Крим і м. Севастополя та виїзду з них, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1368. Відповідна інформація розміщується 
на офіційних веб-сайтах Міноборони, Адміністрації Держприкордонслужби, Держ-
митслужби.»;

абзац другий виключити;
8) пункти 9 і 10 виключити;
9) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. У режимній зоні контрольного пункту в’їзду-виїзду органом охорони дер-

жавного кордону, у зоні відповідальності якого розташовано контрольний пункт 
в’їзду-виїзду, установлюються режимні правила, що визначають порядок доступу в 
них осіб, транспортних засобів, відправлення з режимної зони контрольного пункту 
в’їзду-виїзду транспортних засобів, що в’їжджають на тимчасово окуповану терито-
рію України і виїжджають з неї, установлюють інші обмеження для запобігання неза-
конному в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.»;

10) пункт 14 виключити;
11) у першому реченні пункту 15 слова «контрольних пунктах» замінити словами 

«режимній зоні контрольних пунктів в’їзду-виїзду», а слова «, а в зонах сервісного 
обслуговування осіб і транспортних засобів — самостійно» виключити;

12) у пункті 16 слова «контрольних пунктах» замінити словами «режимній зо-
ні контрольних пунктів в’їзду-виїзду», а слово «ДФС» — словом «Держмитслужби»;

13) у пункті 17, абзаці першому пункту 18 та пункті 19 слова «контрольних пунк-
тів» замінити словами «режимної зони контрольних пунктів в’їзду-виїзду»;

14) в абзаці двадцять першому пункту 23 слова «контрольних пунктів» замінити 
словами «режимної зони контрольних пунктів в’їзду-виїзду»;

15) в абзаці першому пункту 45 слова «контрольних пунктів» замінити словами 
«режимної зони контрольних пунктів в’їзду-виїзду»;

16) в абзаці першому пункту 46 слова «контрольних пунктів» замінити словами 
«режимної зони контрольних пунктів в’їзду-виїзду»;

17) у тексті Порядку слова «контрольний пункт» в усіх відмінках і формах числа 
замінити словами «контрольний пункт в’їзду-виїзду» у відповідному відмінку і числі;

18) додаток 1 до Порядку виключити.
2. У переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право 

на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуата-
цію, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 
406 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 49, ст. 1527; 2019 р., № 88, ст. 2945; 2020 
р., № 23, ст. 841):

1) пункт 24 викласти в такій редакції:

«24. Будівництво контрольних пунктів в’їзду-виїзду, зокрема режимних і сервіс-
них зон, об’єктів сервісного обслуговування за межами сервісної зони.»;

2) доповнити примітки до переліку пунктом 5 такого змісту:
«5. Терміни «контрольний пункт в’їзду-виїзду», «режимна зона контрольного 

пункту в’їзду-виїзду», «сервісна зона контрольного пункту в’їзду-виїзду», «об’єкт 
сервісного обслуговування» вживаються у значенні, наведеному у Положенні про 
облаштування контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Доне-
цькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республі-
ки Крим і м. Севастополя та виїзду з них, затвердженому постановою Кабінету Міні-
стрів України від 28 грудня 2020 р. № 1368.».

3. У Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у 
Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких терито-
рій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 
815  (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2446, № 97, ст. 3204; 2020 р., № 50, 
ст. 1572, № 63, ст. 2029, № 97, ст. 3137):

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
«Дія цього Порядку поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб, які здій-

снюють такий в’їзд/виїзд і переміщення товарів через контрольні пункти в’їзду-
виїзду, контрольні пункти в’їзду-виїзду на залізниці.»;

2) у пункті 2:
абзац сьомий виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Терміни «контрольний пункт в’їзду-виїзду», «режимна зона контрольного пункту 

в’їзду-виїзду», «сервісна зона контрольного пункту в’їзду-виїзду», «об’єкт сервісного 
обслуговування» вживаються у значенні, наведеному у Положенні про облаштуван-
ня контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луган-
ській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Се-
вастополя та виїзду з них, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 2020 р. № 1368.»;

3) у пункті 3:
в абзаці другому:
у першому реченні слова «Контрольні пункти» замінити словами «Режимні зони 

контрольних пунктів в’їзду-виїзду»;
у другому реченні слова «такі пункти» замінити словами «режимні зони контроль-

них пунктів в’їзду-виїзду»;
в абзаці третьому слова «Контрольні пункти» замінити словами «Контрольні 

пункти в’їзду-виїзду»;
4) у пункті 4:
абзац перший викласти в такій редакції:
«4. Кількість контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місцезнаходження і межі їх ре-

жимних та сервісних зон (у тому числі об’єктів сервісного обслуговування), дорож-
ні коридори визначаються та затверджуються відповідно до пункту 9 Положення про 
облаштування контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Доне-
цькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республі-
ки Крим і м. Севастополя та виїзду з них, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1368. Відповідна інформація розміщується 
на офіційних веб-сайтах Міноборони, Адміністрації Держприкордонслужби, ДФС.»;

в абзаці другому слова «на контрольних пунктах» замінити словами «в режимній 
зоні контрольних пунктів в’їзду-виїзду»;

абзац третій доповнити реченням такого змісту: «Графічні схеми облаштування 
контрольних пунктів в’їзду-виїзду погоджуються з Мінреінтеграції.»;

в абзаці четвертому слова «контрольних пунктах» замінити словами «режимних 
зонах контрольних пунктів в’їзду-виїзду»;

5) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Відповідальним за облаштування (крім інженерних, технічних засобів для 

здійснення окремих процедур прикордонного, митного та інших видів контролю), 
утримання та обслуговування території контрольного пункту в’їзду-виїзду на заліз-
ниці є АТ «Укрзалізниця» разом з Донецькою та Луганською обласними військово-
цивільними адміністраціями або військовими адміністраціями (у разі їх утворення). 
Відповідальними за облаштування контрольного пункту в’їзду-виїзду на залізниці ін-
женерними та технічними засобами для здійснення прикордонного, митного та ін-
ших видів контролю є центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну 
політику у відповідних сферах. Відповідальними за облаштування прилеглої до них 
території є Донецька та Луганська обласні військово-цивільні адміністрації або вій-
ськової адміністрації (у разі їх утворення).»;

6) у пункті 6:
в абзацах п’ятнадцятому і шістнадцятому слова «на контрольному пункті» заміни-

ти словами «в режимній зоні контрольного пункту в’їзду-виїзду»;
у першому реченні абзацу дев’ятнадцятого слова «на контрольний пункт в’їзду/

виїзду» замінити словами «в режимну зону контрольного пункту в’їзду-виїзду»; 
7) у пункті 221:
в абзаці першому слова «контрольних пунктів» замінити словами «режимної зо-

ни контрольних пунктів в’їзду-виїзду»;
у першому реченні абзацу другого слова «контрольному пункті» замінити слова-

ми «режимній зоні контрольного пункту в’їзду-виїзду»;
8) у пункті 222:
в абзаці першому слова «контрольних пунктів» замінити словами «режимної зо-

ни контрольних пунктів в’їзду-виїзду»;
у підпункті 7 слова «контрольного пункту» замінити словами «режимної зони 

контрольного пункту в’їзду-виїзду»;
9) у першому реченні абзацу третього пункту 25 слова «Донецької та Луганської 

облдержадміністрацій, обласних військово-цивільних» замінити словами «Доне-
цької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій»;

10) у пункті 37:
в абзаці першому слова «Донецької та Луганської облдержадміністрацій, облас-

них військово-цивільних» замінити словами «Донецької та Луганської обласних вій-
ськово-цивільних адміністрацій»;

в абзаці другому слова «Донецькою та Луганською облдержадміністраціями, об-
ласними військово-цивільними адміністраціями» замінити словами «Донецькою та 
Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями»;

11) у другому реченні пункту 41 слова «Донецької та Луганської облдержадміні-
страцій, обласних військово-цивільних» замінити словами «Донецької та Луганської 
обласних військово-цивільних адміністрацій»;

12) у пункті 45 слова «Донецьку та Луганську облдержадміністрації, обласні вій-
ськово-цивільні» замінити словами «Донецьку та Луганську обласні військово-ци-
вільні адміністрації»;

13) у тексті Порядку слова «контрольний пункт», «контрольний пункт в’їзду/ви-
їзду» в усіх відмінках і формах числа замінити словами «контрольний пункт в’їзду-
виїзду» у відповідному відмінку і числі.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 грудня 2020 р. № 1643-р 
Київ

Про підписання Угоди між Європейським банком 
реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів 

Гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом 
Міністрів України та Державною інспекцією ядерного 
регулювання України (як Одержувачем) про внесення 
змін № 3 до Угоди про грант (Проект ядерної безпеки 

Чорнобильської АЕС) між Європейським банком 
реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів 

Гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом 
Міністрів України та Державним комітетом ядерного 

регулювання України (як Одержувачем)
1. Схвалити проект Угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку (як 

Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України 
та Державною інспекцією ядерного регулювання України (як Одержувачем) про вне-
сення змін № 3 до Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між 
Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з 
Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядер-
ного регулювання України (як Одержувачем).

2. Уповноважити Голову Державної інспекції ядерного регулювання України Плач-
кова Григорія Івановича підписати зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2020 р. № 1545-р 
Київ

Про зміну складу Комісії 
з питань осіб, зниклих безвісти  

за особливих обставин
Ввести до складу Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обста-

вин, утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. 
№ 248, — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
22 липня 2020 р. № 915, Гордієнка Миколу Миколайовича — начальника відділу 
Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального 
штабу Збройних Сил, Максимченка Володимира Анатолійовича — заступника на-
чальника відділу Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони 
та Генерального штабу Збройних Сил, Малашка Юрія Анатолійовича — керівника 
Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених во-
лі осіб у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луган-
ській областях при Службі безпеки України та Котенка Олега Олексійовича — го-
лову громадської організації «Група Патріот» (за згодою), вивівши з її складу Куз-
нєцова Генадія Івановича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 грудня 2020 р. № 1576-р 
Київ

Про звільнення Лемеш Н. П.  
з посади заступника Міністра молоді  

та спорту України   
Звільнити Лемеш Ніну Петрівну з посади заступника Міністра молоді та спорту 

України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1593-р 
Київ

Про звільнення Свириденко Ю. А.  
з посади першого заступника Міністра 

розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

Звільнити Свириденко Юлію Анатоліївну з посади першого заступника Міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за власним бажан-
ням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1594-р 
Київ

Про звільнення Шкарлета С. М.  
з посади заступника Міністра  

освіти і науки України  
з питань європейської інтеграції

Звільнити Шкарлета Сергія Миколайовича з посади заступника Міністра осві-
ти і науки України з питань європейської інтеграції у зв’язку з переходом на ін-
шу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Офіційне повідомлення ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»
Зважаючи на розвиток цифрових засобів комунікацій і наявність 

безплатної альтернативи у вигляді ефірного мовлення, кількість ко-
ристувачів проводового радіомовлення в Україні постійно скорочуєть-
ся. Проводове мовлення втратило свою популярність як засіб кому-
нікації. Враховуючи зазначене та стан фізично і морально застаріло-
го обладнання мережі проводового радіомовлення, відсутність рем-
комплектів, відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про телеко-
мунікації», повідомляємо, що Укртелеком прийняв рішення припинити 
з 01.04.2021року надання послуг проводового радіомовлення у cелах 
Шелудьківка та Геніївка Зміївського району Харківської області для 
всіх категорій споживачів. 

Інформацію розміщено на сайті www.ukrtelecom.ua. 
Також інформацію можна отримати за телефоном Контакт-центру 

0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні з мереж українських операторів).

До уваги 
державне підприємство «Вугілля України» 

(ідентифікаційний код 32709929), 
державне підприємство «Національна 
вугільна компанія»(ідентифікаційний 

код 42164388) і державне підприємство 
«Державна вугільна компанія» 

(ідентифікаційний код 39388266)
Антимонопольним комітетом України розгля-

дається справа № 143-26.13/80-20 про порушен-
ня законодавства про захист економічної конку-
ренції, вчинене суб’єктами господарювання — 
вугледобувними підприємствами, у тому числі 
Державним підприємством «Національна вугіль-
на компанія» (далі — ДП «Національна вугільна 
компанія»), Державним підприємством «Вугілля 
України» (далі — ДП «Вугілля України») та Дер-
жавним підприємством «Державнавугільна ком-
панія» (далі — ДП «Державна вугільна компа-
нія»).

З метою збирання доказів у справі № 143-
26.13/80-20 були направлені вимоги до ДП «На-
ціональна вугільна компанія» від 29.09.2020 року 
№ 143-26.13/07-13226, ДП «Вугілля України» від 
05.10.2020 року № 143-26.13/07-13531, ДП «Дер-
жавна вугільна компанія» від 29.09.2020 року  
№ 143-26.13/07-13227 про надання інформації.

Інформація щодо вимог державного уповнова-
женого Комітету про надання інформації розмі-
щена на офіційному веб-сайтІ Антимонопольного 
комітету України (http://www.amc.gov.ua) в розді-
лі «Головна — Розгляд справ».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу 
п’ятого пункту 23 Правил розгляду заяв і справ 
про порушення законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції, затверджених розпоряджен-
ням Антимонопольного комітету України від 19 
квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Мініс-
терстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 
90/299 (у редакції розпорядження Антимонополь-
ного комітету України від 29 червня 1998 року № 
169-р) (із змінами).

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України 
оприлюднює інформацію про прийняті рішення від:

02.04.2020 № 63/21-р/к — ПП «БАКАЛ-МІВ» 
(34668226) (штраф — 1600 грн.)

02.04.2020 № 63/23-р/к — ТОВ «Компанія Європей-
ський парк» (39640790) (штраф — 68000 грн.); ТОВ 
«Камаз-Львів» (23964640) (штраф — 68000 грн.)

02.04.2020 № 63/25-р/к — ПП «Захід Інвест Торг» 
(41543151) (штраф — 68000 грн.) 

02.04.2020 № 63/27-р/к — ФОП  Макух Христина 
Ігорівна (2929909046) (штраф — 51000 грн.)

30.04.2020 № 63/31-р/к — СТ «ОКСАМИТ» Кам’янка-
Бузької райспоживспілки (31148039) ( штраф — 68000 
грн.)

30.04.2020 № 63/33-р/к — ТзОВ «Гідроспецбуд» 
(25237677) (штраф — 74000 грн.); ТзОВ «Добротвіре-
нергобуд» (04855230) (штраф — 136000 грн.)

30.04.2020 № 63/34-р/к — ПП «ДАКО ПЛЮС» 
(36992160) (штраф — 136000 грн.)

14.05.20 № 63/36-р/к — ФОП Вах Володимир Дми-
трович (1763211035) (штраф — 68000 грн.)

14.05.2020 № 63/38-р/к — ТОВ «ЕКОТЕХНОСЕРВІС» 
(41262580) (штраф — 136000 грн.); ТОВ «Харківагро-
запчасть» (31632211) (штраф — 136000 грн.)

28.05.2020 № 63/47-р/к — ФОП Радченко Тетяна 
Миколаївна (2874805780) (штраф — 31000 грн.)

11.06.2020 № 63/52-р/к — ФОП Фалісей Стефа-
нія Василівна (2295613725) (штраф — 30000 грн.); 
СП «Оксамит» Кам’янкабузької райспоживспілки 
(31148039) (штраф — 68000 грн.)

11.06.2020 № 63/53-р/к — ТОВ «Інвінт Груп» 
(39870071) (штраф — 68000 грн.); ТОВ «Гранфінре-
сурс» (38947319) (штраф — 68000 грн.)

25.06.2020 № 63/59-р/к — ТОВ «Автотрансаген-
ство» (32438954) (штраф — 68000 грн.)

16.07.2020 № 63/66-р/к — ФОП Гунька Андрій Ми-
хайлович (2993112038) (штраф — 68000 грн.); ТОВ 
«Калган» (37694069) (штраф — 68000 грн.)

06.08.2020 № 63/70-р/к — ТОВ НВФ «Органічні тех-
нології» (40301403) (штраф — 144 грн.)

06.08.2020 № 63/71-р/к ТОВ «Продукти для всіх» 
(42629363) (штраф — 476000 грн.); ПП «Товарна Ба-
за» (42649023) (штраф 476000 грн.)

06.08.2020 № 63/72-р/к ТОВ «Автотрансагенство» 
(32438954) (штраф — 952000 грн.)

06.08.2020 № 63/76-р/к — ТОВ «Продукти для всіх» 
(42629363) (штраф — 1700000 грн.); ПП «Товарна Ба-
за» (42649023) (штраф 1700000 грн.)

06.08.2020 № 63/77-р/к — ТОВ «АВАНТ-ГАРДЕ» 
(36829118) (штраф — 272000 грн.)

27.08.2020 № 63/81-р/к — ТОВ «Машбудінвест» 
(36002589) (штраф — 272000 грн.); ПАТ «Кремен-
чуцький сталеливарний завод» (05756783) (штраф — 
272000 грн.)

27.08.2020 № 63/82-р/к — ПП «Максімо-Буд» 
(38700518) (штраф — 136000 грн.)

27.08.2020 № 63/83-р/к — ПП «Олан Захід» 
(41198699) (штраф — 68000 грн.); ПП «Асгард-Львів» 
(42579014) (штраф 68000 грн.)

27.08.2020 № 63/84-р/к — ТОВ «Вендінг Техноло-
джі» (38780462) (штраф —  68000 грн.)

27.08.2020 № 63/86-р/к — ТОВ «Снятинбудіндустрія 
«НОВА» (33926268) (штраф — 68000 грн.)

10.09.2020 № 63/88-р/к — ТОВ «Позитив ІФ» 
(35765127) (штраф — 136000 грн.)

17.09.2020 № 63/89-р/к — ТОВ «Галавтопочстач» 
(41423194) (штраф — 204 000 грн.); ТОВ «Автозахід 
Холдинг» (39218621) (штраф — 68000 грн.)

17.09.2020 № 63/90-р/к — ФОП Цибульський Р.М. 
(1703402096) (штраф — 816000 грн.)

24.09.2020 № 63/91-р/к — ФОП Шитов Володимир 
Миколайович  (2930512650) (штраф — 9745 грн.)

15.10.2020 № 63/100-р/к —  ТОВ «Рівер-Пласт» 
(40450604) (штраф — 68000 грн.)

15.10.2020 № 63/101-р/к — ТОВ «Рівер-Пласт» 
(40450604) (штраф — 68000 грн.)

22.10.2020 № 63/102-р/к — ТОВ «Західполімкомп-
лект» (39639883) (штраф — 68000 грн.); ФОП Магас 
Володимир Петрович (2890600490) (штраф — 68000 
грн.)

29.10.2020 № 63/105-р/к — ТОВ «Канзас» 
(32831008) (штраф — 28000 грн.)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки — «Розді-

лу охорона навколишнього природного середовища» до детального плану 
території загальною площею 175.00 га, для житлової та громадської забу-
дови в с. Погреби Броварського району Київської області.

Детальний план території розроблено згідно Рішення Зазимської сіль-
ської ради № 762-13 позачергової-VII  від 11.09.2020р.

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів з дати даної публікації.
 Пропозиції та зауваження надаються у письмовій формі до Зазимської 

сільської ради за адресою: с. Зазим’є, вул. Широка, 6 (у приміщення За-
зимської сільської ради).

Розробник детального плану території ТОВ «ГЕОФЕКТОРІ»

Втрачене свідоцтво про право влас-
ності на житло, видане Відділом прива-
тизації державного житлофонду Вату-
тінської районної Ради 15 червня 1998 
року, за номером № 4351, на ім’я Алек-
сєєнко Євгенії Миколаївни, на квартиру  
№ 96 в будинку № 27/2 по вулиці Ми-
коли Закревського в місті Києві, 
вважати недійсним.

Розшукується спадкоємець піс-

ля померлої 

КАЧАН А.Я. 

Терміново звернутися до нотарі-

альної контори: Запорізька область, 

м. Василівка, вул. Театральна, 14.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1595-р 
Київ

Про звільнення Лещенка Р. М.  
з посади Голови Державної служби України  
з питань геодезії, картографії та кадастру
Звільнити Лещенка Романа Миколайовича, призначеного за контрактом,  з по-

сади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у 
зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1596-р 
Київ

Про звільнення Каплунова Д. В. з посади 
першого заступника Голови Державної 

екологічної інспекції України
Звільнити Каплунова Дениса Вікторовича з посади першого заступника Голови 

Державної екологічної інспекції України у зв’язку з отриманням негативної оцінки за 
результатами оцінювання службової діяльності у 2020 році (пункт 3 частини першої 
статті 87 Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1599-р 
Київ

Про внесення змін у додаток 23  
до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 18 грудня 2019 р. № 1327

Внести зміни у додаток 23 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 
грудня 2019 р. № 1327 «Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснен-
ня переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охоро-
ни здоров’я між місцевими бюджетами у 2020 році» — із змінами, внесеними розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 1145, виклавши йо-
го в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 23 

 до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 2019 р. № 1327 

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 21 грудня 2020 р. № 1599-р)

РОЗПОДІЛ 
додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків 
з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами 

Чернівецької області у 2020 році

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіаль-
ної одиниці

Обсяг, тис. 
гривень

24100000000 Обласний бюджет  Чернівецької області 110 340
24301200000 Районний бюджет Вижницького району 9 937,7
24302200000 Районний бюджет Герцаївського району 8 168,5
24303200000 Районний бюджет Глибоцького району 13 438,5
24304200000 Районний бюджет Заставнівського району 9 624,6
24305200000 Районний бюджет Кельменецького району 12 123,5
24306200000 Районний бюджет Кіцманського району 11 005
24307200000 Районний бюджет Новоселицького району 11 526,5
24308200000 Районний бюджет Путильського району 9 825,8
24309200000 Районний бюджет Сокирянського району 11 170,4
24310200000 Районний бюджет Сторожинецького району 10 460,7
24311200000 Районний бюджет Хотинського району 9 728,3
24501000000 Бюджет Вашковецької сільської  об’єднаної  

територіальної громади
1 022

24502000000 Бюджет Великокучурівської сільської  об’єднаної  
територіальної громади

2 487,8

24503000000 Бюджет Волоківської сільської  об’єднаної територіаль-
ної громади

1 023,7

24504000000 Бюджет Глибоцької  селищної  об’єднаної територіаль-
ної громади

2 372,6

24505000000 Бюджет Клішковецької сільської  об’єднаної  
територіальної громади

1511,3

24506000000 Бюджет Мамалигівської сільської  об’єднаної  
територіальної громади

2 620,8

24507000000 Бюджет Недобоївської сільської об’єднаної територі-
альної громади

1 246,9

24508000000 Бюджет Рукшинської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 336

24509000000 Бюджет Сокирянської міської  об’єднаної територіаль-
ної громади

1 953,8

24510000000 Бюджет Усть-Путильської сільської  об’єднаної терито-
ріальної громади

1 958,5

24511000000 Бюджет  Вашківецької міської  об’єднаної територіаль-
ної громади

3 282,5

24512000000 Бюджет Вижницької міської об’єднаної територіаль-
ної громади

3 576,3

24513000000 Бюджет Сторожинецької міської  об’єднаної  
територіальної громади

8 601,2

24514000000 Бюджет Красноїльської  селищної об’єднаної  
територіальної громади

2 755,6

24515000000 Бюджет Тереблеченської сільської об’єднаної територі-
альної громади

1 243,8

24516000000 Бюджет Чудейської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

2 803,9

24517000000 Бюджет Конятинської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

3 080,6

24518000000 Бюджет Селятинської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

6 329,7

24519000000 Бюджет Острицької сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

2 185,7

24520000000 Бюджет Мамаївської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 562,3

24521000000 Бюджет Кіцманської міської об’єднаної територіаль-
ної громади

2 253

24522000000 Бюджет Магальської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 606,1

24523000000 Бюджет Вікнянської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

838,2

24524000000 Бюджет Юрковецької сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

2 116,2

24525000000 Бюджет Кострижівської селищної об’єднаної  
територіальної громади

930,3

24526000000 Бюджет Новоселицької міської об’єднаної територіаль-
ної громади

4 871,4

24527000000 Бюджет Герцаївської міської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 463,3

24528000000 Бюджет Заставнівської  міської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 072,5

24529000000 Бюджет Неполоковецької селищної об’єднаної терито-
ріальної громади

1 210,4

24530000000 Бюджет Ставчанської сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

579,8

24531000000 Бюджет Хотинської міської об’єднаної територіаль-
ної громади

2 109,1

24532000000 Бюджет Чагорської  сільської об’єднаної територіаль-
ної громади

1 527,2

24533000000 Бюджет Новодністровської міської об’єднаної  
територіальної громади

3 210,7

Усього 304 092,7

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 грудня 2020 р. № 1597-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків Голови Державної служби України 

з питань геодезії, картографії та кадастру  
на Пінчука О. І.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, виконання обов’язків Го-
лови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на началь-
ника управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва зазначеної 
Служби Пінчука Олексія Ігоровича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Перший місяць зими в 
метеорологічних спо-

стереженнях позначено  
небувалою кількістю не-
звичайних природних ка-
таклізмів. Ось лише кілька 
найрезонансніших: потуж-
ний землетрус амплітудою 
5,6 бала в Новій Гвінеї, ви-
верження вулканів в Індо-
незії та на Сицилії, нищів-
на повінь у Таїланді, ура-
ганний шторм на Азові й 
буревії у південних облас-
тях України, снігопади у 
США та Японії. Але сти-
хійні лиха трапляються 
на обмежених територіях. 
Нині людство потерпає від 
глобальної  біди — панде-
мії коронавірусної хвороби.  
Боротимемося ми з нею й у 
новому році. 

У січні найбільше вели-
ких релігійних свят.  Усі 
вони супроводжуються 
велелюдними обрядови-
ми дійствами.  Старі лю-
ди і народні синоптики 
пов’язують з ними прогно-
зи на майбутнє, спостеріга-
ючи за природними явища-
ми, прикметами.

Новорічне свято слід від-
значати у колі сім’ї. Ходи-
ти у гості, приймати  гостей 
у себе заведено наступного 
дня.  Ошатно вбрана ялин-
ка, подарунки, взаємні по-
бажання щастя, миру, до-
бра і здоров’я в новому році 
створюють атмосферу гар-
ного настрою, віри у краще 
майбутнє. «Як Новий рік 
зустрінеш, таким він і бу-
де», — стверджує народна 
мудрість.

Якщо перший новоріч-
ний день видасться пого-
жим, спостерігайте за ці-
кавим природним явищем 
(таке ще відбувається на 
Великдень).  Сонце вдосві-
та грає в ореолі широких 
променів. Іноді вони нага-
дують зображення хрес-
та. Роки, коли таке знамен-
ня спостерігалося, були не-
врожайними, із чварами в 
суспільстві. Якщо день мо-
розний, зі снігопадом — на 
врожай зернових.

На Святий вечір готує-
мо багату кутю. З неї по-
чинається трапеза. Разом 
з кутею на святковому сто-
лі має бути дванадцять піс-
них страв. Це пов’язано з 
тим, що рік має дванадцять 
місяців; в Ісуса Христа бу-

ло дванадцять апостолів. 
Дві тарілки з кутею став-
лять окремо — одну для 
відсутніх членів сім’ї, дру-
гу — для покійних родичів.

Цього вечора починають 
ходити колядники. Зустрі-
чати їх привітно, обдаро-
вувати гостинцями — дав-
ня християнська традиція. 
Якщо на Святвечір місяць 
уповні, весна буде з пове-
нями; якщо небо зоряне — 
на врожай ягід; якщо день 
похмурий, зі снігопадом — 
літо буде врожайним.

Із 13 на 14 січня — Ще-
дрий вечір, Меланки, Васи-
ля Великого (зустріч Ново-
го року за старим стилем). 
Цього разу святковий  стіл 
урізноманітнений скором-
ними стравами. Обов’язкові  
серед них холодець, ковба-
си, печеня, пироги, домаш-
ні соління тощо. Вулицями 
ходять гурти щедруваль-
ників у  фантастичних кос-
тюмах,  на імпровізованих 
сценах молодь тішить пу-
бліку веселими  вистава-
ми з народного фолькло-
ру.  Найвелелюдніші й най-
цікавіші такі карнавали на 
Меланки  мені пощастило 
спостерігати на Тернопіль-
щині та Буковині. 

Якщо на Святвечір за-
сніжить — на врожайне лі-
то; зоряна ніч — добре вро-
дять  гречка та горох, буде 
багатий приплід овець.

На Водохреще освячу-
ють воду у криницях, Бо-
жих храмах, ополонках 
(під час традиційного обря-
ду купання). Не забудьте 

напередодні увечері здій-
снити давній ритуал: ви-
беріть із печі попіл, що зі-
брався впродовж Різдвя-
них свят, винесіть і розві-
йте його за межами обійстя. 
Разом з ним розвіються всі 
ваші негаразди. За давніми 
прикметами, після Різдвя-
них свят зима з морозами 
поволі відступає. «Тріщи не 
тріщи, минули водохрещі», 
—  стверджує прислів’я.

Якщо на Водохреще день 
погожий, без вітру — лі-
то буде посушливим; якщо 
похмурий, зі снігопадом — 
на гарний урожай збіжжя 
та фруктів. 

Серед новорічних і різд-
вяних свят маємо знаменну 
календарну дату —  День 
Соборності України. 22 січ-
ня 1919 року на Софій-
ському майдані в Києві бу-
ло проголошено Акт  злу-
ки про возз’єднання Гали-
чини, Буковини, Закарпат-
тя і Наддніпрянської Укра-
їни в єдину Українську На-
родну Республіку. Минуло 
102 роки відтоді, як наша 
держава зробила рішучий 
крок у вивільненні з обіймів 
«братньої російської демо-
кратії».  Як бачимо, нинішні 
кремлівські  очільники  ме-
тодами збройної агресії на-
магаються знову поверну-
ти нашу незалежну держа-
ву в ці обійми.  Але воєнні 
злочини Росії проти Укра-
їни перебувають у полі зо-
ру найвищих міжнародних 
правових інституцій. 

27 грудня на сесії Ге-
неральної Асамблеї ООН 

ухвалено резолюцію «Про-
блема мілітаризації Рес-
публіки Крим та міста Се-
вастополь (Україна), а та-
кож частини Чорного і 
Азовського морів». Доку-
мент засвідчує: «Мілітари-
зацію Криму здійснює Ро-
сійська Федерація як дер-
жава-окупант, що пере-
творює  Крим  на величез-
ну військову базу. Резолю-
ція вимагає від Росії  негай-
но припинити таку діяль-
ність». А ще  Міжнародний 
кримінальний суд у Гаа-
зі прийняв від України  до 
розгляду справу про воєн-
ні злочини та порушення 
російськими окупантами 
прав людини у Криму та на 
територіях так званих ДНР 
і ЛНР. 

Шкода, що до цієї справи 
за давністю часу не мож-
на долучити ще один зло-
чин  — криваву розправу 
над юними оборонцями Ки-
єва 29 січня 1918 року під 
селом Крути. Напівп’яна 
здичавіла від крові біль-
шовицька зграя під орудою 
жандармського підполков-
ника Михаїла Муравйо-
ва безжально розправила-
ся з вихованцями Першої 
української юнацької шко-
ли імені Богдана Хмель-
ницького і Студентського 
Січового Куреня. 

«Майже всі, кого взяли 
в полон, були більшовика-
ми по-звірячому покалі-
чені. Трупи були з розби-
тими головами, вибитими 
зубами, виколотими очи-
ма. Кілька трупів не вдало-
ся упізнати, настільки во-
ни були знівечені».  Це ряд-
ки із книжки гімназиста 
Левка Лукасевича «Розду-
ми на схилку життя»,  яко-
му дивом вдалося  поряту-
ватися з того пекла.  Чи не 
так само знущаються нині 
з полонених українців і та-
тар нащадки муравйових? 
Дізнаємося з часом з опри-
люднених матеріалів Га-
азького трибуналу. 

Усе таємне згодом стає 
відомим. На скрижалях іс-
торії пам’ять про добро та 
зло, вчинені людьми,  не 
стирається під впливом ча-
су. Згинуть наші воріжень-
ки, як роса на сонці, запа-
нуємо ми, браття, у своїй 
сторонці.

З Новим роком і Різд-
вом Христовим! Хай буде 
щаслива ваша родина і вся 
Україна!

Центральним районним судом м. Миколаїв у складі головуючого судді 
Мамаєвої О.В., суддів Гуденко О.А. та Алєйнікова В.О. здійснюється спеціаль-

не судове провадження № 325/371/17 щодо обвинувального акта, складено-

го за результатами спеціального досудового розслідування обставин кримі-

нального провадження № 22015150000000007, за обвинуваченням Калініна 

Олексія Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, перед-

баченого ч. 1 ст.258-3 КК України.
У судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районно-

го суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 
11 (засоби зв’язку 0512-53-31-06, електронна адреса inbox@ct.mk.court.gov.
ua) 10 год. 00 хв. 21 січня 2021 року, 10 год. 00 хв. 10 лютого 2021 року ви-
кликається обвинувачений Калінін Олексій Олександрович, 28 серпня 1984 
року народження, громадянин України, останнє відоме місце проживання в 
Україні: м. Миколаїв, вул. Володарського, 2, кв. 27.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі наявності поважних при-
чин, через які обвинувачений не може з’явитися у судове засідання, він 
зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про неможливість з’явлення та 
про поважні причини неявки.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО
Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає та повідомляє Стадни-

ченка Сергія Анатолійовича (останнє відоме місце мешкання: м. Миколаїв, 
вул. Київська, 8- Б, кв. 93) про дату слухання № 489/2451/18 у спеціально-
му провадженні відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК України кримінально-
го провадження з обвинувальним актом відносно Стадниченка С.А. за озна-
ками вчинення злочинів, передбачених ст. 365-2 ч. 3, 362 ч. 1, 3 КК України. 
Судове засідання відбудеться 02 лютого 2021 року о 10 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/16 (4 поверх, су-
дова зала №414).

Суддя Рум’янцева Н.О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Татаринцеву Ярославу Сергійовичу, 09.10.1990 ро-

ку народження, уродженцю м. Луганськ, проживаючому за адресою: 

м. Луганськ, вул. Котовського, буд. 33, на підставі ст.ст. 133, 135 та  

297-5 КПК України, необхідно з’явитись у період з 04.01.2021 по 06.01.2021 

(з 09:00 по 18:00 год.) в кабінет № 303 слідчого відділу Управління Служ-

би безпеки України в Тернопільській області, до старшого слідчого в 

ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області підполковника юс-

тиції Цимбалюка І.І., за адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, 

тел.: (0352) 52-12-54, для участі у проведенні слідчих дій, а також для 

виконання вимог ст. 290 КПК України, у кримінальному провадженні 

№ 22020210000000008 від 30.03.2020, за підозрою у вчиненні кримінально-

го правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК України.
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НАШ КАЛЕНДАР

1 січня —     Новорічне свято
6 січня —      Різдвяний Святвечір; 175 років (1846) від часу  

написання Т. Шевченком «Заповіту»
7 січня —     Різдво Господа нашого Ісуса Христа
14  січня —  75 років тому (1946) Генасамблея ООН обра-

ла Україну членом Економічної і соціальної ра-
ди ООН; Святителя Василя Великого

18 січня — Хрещенський Святвечір
19 січня — Водохреще
20 січня — День Автономної Республіки Крим
22 січня — День Соборності України
23 січня —  100 років від дня смерті М. Леонтовича (1887—

1921), українського композитора, диригента,  
просвітителя. Його підступно вбив агент Гайсин-
ського відділу ЧК 

24 січня — День зовнішньої розвідки України
27 січня —  Міжнародний день пам’яті Голокосту
28 січня —  70 років від дня народження Л. Каденюка (1951—

2018), українського льотчика-випробовувача, 
космонавта, громадського діяча

29 січня — День пам’яті героїв Крут

Тріщи не тріщи,  
минули  

Водохрещі 
ТРАДИЦІЇ. Прадавній народний   

обряд очищення водою зберігся  
до наших днів
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