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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 лютого 2020 р. № 119
Київ

ПОСТАНОВА
від 19 лютого 2020 р. № 122
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2018 р. № 55

Про утворення Координаційного центру
з питань промисловості

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» (Офіційний вісник України,
2018 р., № 23, ст. 770; 2019 р., № 38, ст. 1336) зміни, що додаються.
2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади в
тримісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією
постановою.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 2020 р. № 119
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2018 р. № 55
1. У Типовій інструкції з документування управлінської інформації в електронній
формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженій зазначеною постановою:
1) абзац четвертий пункту 105 після слова «корупції» доповнити словами «, а також редактором»;
2) пункт 154 доповнити абзацом такого змісту:
«Особливості оформлення проектів нормативно-правових актів установи, які підлягають державній реєстрації, визначено Інструкцією з діловодства.».
2. У Типовій інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженій зазначеною постановою:
1) пункт 34 викласти в такій редакції:
«34. Посилання у тексті документа на документ, на який дається відповідь або на
виконання якого підготовлено цей документ, наводиться у такій послідовності: назва
виду документа, найменування установи — автора документа, дата та реєстраційний
індекс, короткий зміст документа. У разі посилання на зареєстрований нормативноправовий акт додатково зазначаються такі реєстраційні дані: дата державної реєстрації, номер акта згідно з Державним реєстром нормативно-правових актів міністерств
та інших органів виконавчої влади.
Посилання у тексті документа на порядкові номери розділів, підрозділів, глав, статей, пунктів та підпунктів нормативно-правового акта робиться цифрами; порядкові номери частин статей, абзаців і речень – словами. Посилання у тексті нормативноправового акта на цей документ або його структурні одиниці робиться з використанням вказівного займенника «цей».»;
2) абзац п’ятий пункту 41 доповнити реченнями такого змісту: «Абзац пункту та
підпункту починається з відступу від лівого поля сторінки без будь-якої позначки (дефіс, крапка тощо). Кожна структурна одиниця нормативно-правового акта (крім абзацу) відокремлюється від попередньої пропуском рядка. Визначення термінів у нормативно-правовому акті наводяться в алфавітному порядку і в називному відмінку.»;
3) абзац другий пункту 46 доповнити реченням такого змісту: «У разі доповнення
нормативно-правового акта, який підлягає державній реєстрації, новою структурною
одиницею з посиланням на додаток або виключення з тексту нормативно-правового акта структурної одиниці, яка містить посилання на додаток, нумерація додатків
та відповідні посилання на них у тексті нормативно-правового акта змінюються.»;
4) у пункті 79:
абзац перший доповнити реченням такого змісту: «До наказів (розпоряджень, постанов, рішень) нормативно-правового характеру не включаються структурні одиниці, якими затверджуються, змінюються або визнаються такими, що втратили чинність, документи, які державній реєстрації не підлягають, крім наказів (розпоряджень, постанов, рішень) про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх
заповнення.»;
абзац другий виключити;
в абзаці третьому слова «не наноситься на документ, а» виключити;
5) абзац перший пункту 82 після слова «діловодства» доповнити словом «, редактором»;
6) у пункті 93:
підпункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
«у разі доповнення нормативно-правового акта, який підлягає державній реєстрації, новими структурними одиницями або виключення з такого акта структурних одиниць нумерація відповідно змінюється. Зазначена вимога застосовується також у разі внесення змін до структурної одиниці нормативно-правового акта шляхом заміни її
кількома структурними одиницями. Під час внесення змін до пункту (підпункту), який
налічує декілька абзаців (речень), вказується місцезнаходження цих змін. Одноманітні зміни за текстом нормативно-правового акта об’єднуються в одну структурну одиницю і розміщуються наприкінці тексту.»;
доповнити пункт підпунктами 4—8 такого змісту:
«4) зміни вносяться до основного нормативно-правового акта, який підлягає державній реєстрації, а не до акта про внесення змін до нього;
5) зміни до розпорядчого документа нормативно-правового акта, який підлягає
державній реєстрації, викладаються у розпорядчому документі; зміни у додаток до
розпорядчого документа оформлюються під грифом затвердження як додаток до
розпорядчого документа, за винятком змін до нормативно-правового акта, які мають
незначний обсяг (як правило, до двох сторінок);
6) у разі внесення змін до кількох нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації, текст змін наводиться в хронологічному порядку прийняття актів;
7) у разі внесення змін до нормативно-правового акта, який підлягає державній
реєстрації, шляхом викладення в новій редакції у грифі затвердження робиться посилання на дату і реєстраційний індекс розпорядчого документа, яким було затверджено основний акт, та зазначаються дата і реєстраційний індекс розпорядчого документа, яким затверджується нова редакція нормативно-правового акта. Аналогічні вимоги застосовуються до оформлення відмітки до додатка до розпорядчого документа.
У разі доповнення розпорядчого документа нормативно-правового акта, який підлягає державній реєстрації, новою структурною одиницею щодо затвердження додатка до цього розпорядчого документа у грифі затвердження робиться посилання на
дату і реєстраційний індекс розпорядчого документа, яким вносяться зміни до основного розпорядчого документа;
8) у разі коли зміни вносяться до нормативно-правового акта, який підлягає державній реєстрації та який викладено в новій редакції, текст структурної одиниці розпорядчого документа викладається з урахуванням того, що зміни вносяться до тексту його нової редакції з посиланням на розпорядчий документ, яким затверджено першу редакцію, із зазначенням його реєстраційних даних; в дужках зазначається розпорядчий документ, яким затверджено нову редакцію, посилання на його реєстраційні дані та попередні редакції нового нормативно-правового акта не робляться.»;
7) пункт 94 доповнити абзацами такого змісту:
«Не підлягають визнанню такими, що втратили чинність, структурні одиниці нормативно-правового акта, затвердженого розпорядчим документом, та додатків до
нього.
У зв’язку з прийняттям нормативно-правового акта, який підлягає державній реєстрації, визнаються такими, що втратили чинність, раніше прийняті нормативно-правові акти, якщо вони не узгоджуються з нормами цього акта, виявилися такими, що
поглинуті ним або втратили свою актуальність; перелік таких нормативно-правових
актів наводиться в окремому пункті (підпункті) розпорядчого документа, яким затверджено новий нормативно-правовий акт, або оформлюються додатком до розпорядчого документа. У переліках нормативно-правових актів, які підлягають визнанню такими, що втратили чинність, акти розміщуються в хронологічному порядку їх
прийняття. Разом з нормативно-правовим актом, який визнається таким, що втратив
чинність, визнаються такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти, якими до цього акта внесено зміни.
Не визнаються такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти з обмеженим строком дії, строк дії яких минув. Визнання нормативно-правового акта таким, що втратив чинність, не поновлює дію актів, які визнані ним такими, що втратили чинність. Дія окремих структурних одиниць нормативно-правового акта, виключених нормативно-правовим актом, який має обмежений строк дії, відновлюється після закінчення строку його дії.»;
8) пункт 102 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі коли спільний нормативно-правовий акт, який підлягає державній реєстрації, приймається суб’єктами нормотворення, які видають різні види розпорядчих документів, кількість розпорядчих документів має відповідати кількості суб’єктів
нормотворення, при цьому такі розпорядчі документи повинні мати одну дату, однаковий заголовок та однакову структурну одиницю щодо затвердження спільного
нормативно-правового акта, внесення до нього змін чи визнання такого акта таким,
що втратив чинність, а також однаковий зміст нормативно-правового акта, який цим
розпорядчим документом затверджено.».

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Координаційний центр з питань промисловості у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Координаційний центр з питань промисловості, що
додається.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від
11 жовтня 2016 р. № 711 «Про утворення Національного комітету з промислового
розвитку» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2740).
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 2020 р. № 122
СКЛАД
Координаційного центру з питань промисловості
Прем’єр-міністр України, голова Координаційного центру
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заступник голови Координаційного центру
Міністр інфраструктури, заступник голови Координаційного центру
Перший заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Перший заступник Міністра інфраструктури
Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра юстиції
Голова Антимонопольного комітету
Голова Держмитслужби
Голова ДПС
Голова Держстату
Голова Національного банку (за згодою)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (за згодою)
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (за згодою)
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (за згодою)
Представники промислових підприємств, галузевих асоціацій, об’єднань підприємств (за згодою)
Представники Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Представники Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
Міжнародні експерти та представники міжнародних організацій в Україні (за згодою)
Незалежні експерти і представники громадських об’єднань (за згодою)
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 2020 р. № 122
ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний центр з питань промисловості
1. Координаційний центр з питань промисловості (далі — Координаційний центр)
є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою забезпечення узгоджених дій для вироблення пріоритетів державної
промислової політики та механізму сталого розвитку у промисловості.
2. Координаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів
України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Координаційного центру є:
1) вивчення та моніторинг економічних процесів, що відбуваються у промисловому секторі економіки, вироблення за результатами узгодженої позиції щодо пріоритетів державної промислової політики та механізму забезпечення сталого розвитку промисловості;
2) сприяння забезпеченню узгоджених дій державних органів з галузевими асоціаціями та об’єднаннями підприємств, промисловими підприємствами та представниками сторін соціального діалогу на національному рівні щодо удосконалення державної промислової політики, напрацювання новітніх підходів промислового розвитку;
3) забезпечення збалансованого промислового розвитку, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності промислового сектору економіки.
4. Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму державного регулювання функціонування промисловості та нормативно-правової бази промислової політики та інших галузей, що мають вплив на розвиток промисловості, інструментів та індикаторів досягнення визначених цілей;
2) розробляє рекомендації щодо:
структурних змін у промисловому секторі економіки на основі технологічних інновацій з метою наближення наукоємності та продуктивності промисловості до рівня розвинутих країн;
фінансового та інвестиційного забезпечення розвитку промисловості;
збільшення обсягів внутрішнього споживання продукції вітчизняних промислових
виробників, зокрема під час реалізації інфраструктурних, енергетичних, транспортних та інших проектів;
державно-приватного партнерства під час реалізації державної промислової політики;
приведення залізничної, портової, автотранспортної інфраструктури у відповідність з потребами промислових товаровиробників, удосконалення тарифної політики, забезпечення недискримінаційного доступу до об’єктів інфраструктури;
реагування та уникнення кризових ситуацій у промисловості.
5. Координаційний центр має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, галузевих асоціацій, об’єднань, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених
на нього завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, галузевих асоціацій, об’єднань
підприємств, промислових підприємств, установ (за погодженням з їх керівниками),
а також незалежних експертів (за згодою);
3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань окремі робочі групи;
4) організовувати проведення конференцій, засідань, нарад та інших заходів.
6. Координаційний центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.
7. До складу Координаційного центру входять голова, заступники голови, члени
Кабінету Міністрів України, представники центральних органів виконавчої влади (за
погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники галузевих асоціацій, об’єднань підприємств, промислових підприємств, наукових установ, а також незалежні експерти, народні депутати України.
Персональний склад Координаційного центру затверджує його голова.
8. Формою роботи Координаційного центру є засідання, які проводяться за рішенням його голови у разі потреби, але не рідше ніж два рази на рік.
Засідання Координаційного центру проводить його голова, а у разі його відсутності один із заступників голови за його дорученням.
Засідання Координаційного центру вважається правоможним, якщо на ньому
присутні більш як половина його членів.
За рішенням голови Координаційного центру та за наявності технічних засобів засідання Координаційного центру може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.
9. На своїх засіданнях Координаційний центр розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало
більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційного центру.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується
головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Координаційного
центру та Кабінетові Міністрів України.

Член Координаційного центру, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
10. Пропозиції та рекомендації Координаційного центру можуть бути реалізовані
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган
виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
11. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
Координаційного центру здійснює Мінекономіки.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 лютого 2020 р. № 125
Київ

Про затвердження Порядку справляння
плати за спеціальне використання водних
біоресурсів і розмірів плати
за їх використання

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів;
розміри плати за спеціальне використання водних біоресурсів.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України
згідно з переліком, що додається.
3. Міністерству енергетики та захисту довкілля привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 2020 р. № 125
ПОРЯДОК
справляння плати за спеціальне використання
водних біоресурсів
1. Цей Порядок визначає процедуру справляння суб’єктами рибного господарства
плати за спеціальне використання водних біоресурсів, що є державною власністю.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
обсяг спеціального використання водних біоресурсів — обсяг вилучення
суб’єктами рибного господарства з природного середовища конкретних видів водних біоресурсів за певний проміжок часу;
плата — плата, яка справляється суб’єктами рибного господарства за спеціальне використання водних біоресурсів відповідно до обсягу спеціального використання водних біоресурсів та зараховується відповідно до Бюджетного кодексу України.
3. Спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється суб’єктами рибного
господарства на підставі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у
рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) та за плату, розмір якої встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 125 «Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів і
розмірів плати за їх використання».
4. Плата не справляється із суб’єктів рибного господарства, які здійснюють вилов водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, з метою з’ясування їх санітарно-епідеміологічного стану, конт
рольний вилов водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, якщо це не
пов’язане з отриманням прибутку.
5. Плата нараховується суб’єктами рибного господарства щокварталу за фактичний обсяг спеціального використання водних біоресурсів та за конкретний вид водного біоресурсу.
6. Справляння суб’єктами рибного господарства плати за спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється після її нарахування, але не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
7. Суб’єкти рибного господарства зобов’язані своєчасно вносити плату.
8. Контроль за справлянням плати здійснює ДПС, а за достовірністю поданих
суб’єктами рибного господарства звітних даних про обсяги спеціального використання водних біоресурсів — територіальні органи Держрибагентства.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 2020 р. № 125
РОЗМІРИ ПЛАТИ
за спеціальне використання водних біоресурсів
Гривень
Види водних біоресурсів
за 1 тонну
Риби*
Катран акула
408,88
Морська лисиця
164,32
Морський кіт
228,41
Форель
801,65
Чорноморсько-азовський прохідний оселедець
1487,02
(дунайський, азово-чорноморський)
Пузанок
1126,3
Тюлька
67,73
Хамса азовська
191,22
Хамса чорноморська
159,53
Кілька чорноморська
72,52
Амур білий
1086,2
Білизна
1382,81
Верховодка (уклія)
77,79
В’юн
464,92
Карась сріблястий
352,75
Клепець
392,77
Краснопірка
380,83
Лин
505,04
Лящ
761,53
Підуст звичайний
737,56
Плоскирка
364,79
Рибець звичайний
769,6
Сазан
845,75
Синець
452,98
Тарань (плітка)
368,76
Товстолоб
1302,71
Чехоня
761,53
В’язь
601,29
Сом
1583,28
Судак звичайний
1098,27
Йорж звичайний
304,67
Перкарина азовська
175,44
Окунь звичайний
609,25
Пеламіда
2256,61
Барабуля
396,85
Луфар
1018,13
Скумбрія чорноморська
1074,16
Ставрида чорноморська
805,63
Бичок (крім видів, занесених до Червоної книги України)
312,63
Атерина (піщанка)
74,15
Гостроніс
1062,23
Лобан
1491
Сингіль
1503,04
Піленгас
1342,69
Щука
958,02
Сарган
685,37
Чорноморський калкан
845,75
Азовський калкан
818,72
Річкова камбала (глосса)
517,07
Мерланг (пікша)
428,88
Інша риба (крім видів, занесених до Червоної книги України)
72,15
Морепродукти і ракоподібні
Мідії
493
Рапана
312,63
Куніарка (скафарка)
240,92
Креветки
925,85
Раки (крім широкопалого рака)
849,73
Водні безхребетні**
Артемія саліна (рачки)
1,75
Артемія саліна (яйця)
3,54
Гамарус річковий і морський
1,17
Зоопланктон (коловертки, гіллястовусі, веслоногі тощо)
1,17
Личинки хірономід
1,75
Каретра
0,83
Трубочник
1,41
Морські трави та водорості
Зостера
8,26
Цистозіра
36,53
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ДОКУМЕНТИ
Інші водорості (крім видів, занесених до Червоної книги України)

29,24

________
* Види риб розташовані у систематичному порядку за сімействами.
** За 1 кг живої ваги.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 2020 р. № 125
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 «Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання» (Офіційний вісник
України, 1998 р., № 14, ст. 531).
2. Пункт 61 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1336 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 34, ст. 1277).
3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. № 231 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник
України, 2000 р., № 6, ст. 217).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 482 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1450).

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 лютого 2020 р. № 139
Київ

Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для реалізації державного інвестиційного
проекту «Розбудова міжнародної
автомобільної дороги загального користування
державного значення М-14 Одеса —
Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог)
на ділянці Одеса — Миколаїв — Херсон»

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
реалізації державного інвестиційного проекту «Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса — Миколаїв — Херсон», що додається.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 2020 р. № 139
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для реалізації державного інвестиційного проекту «Розбудова міжнародної
автомобільної дороги загального користування державного значення
М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог)
на ділянці Одеса — Миколаїв — Херсон»
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса
— Миколаїв — Херсон» (далі — бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем
бюджетної програми є Укравтодор.
3. Одержувачами бюджетних коштів є організації, які є балансоутримувачами автомобільних доріг загального користування державного значення в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, та виконують функції замовника робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса — Мелітополь —Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса — Миколаїв — Херсон.
4. Бюджетні кошти використовуються для реалізації державного інвестиційного проекту «Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса — Миколаїв — Херсон» (далі — інвестиційний проект),
що пройшов відбір Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116), з урахуванням виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 21 березня 2018 р. № 382 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42,
ст. 1480).
5. Спрямування бюджетних коштів для розроблення та реалізації інвестиційного
проекту здійснюється відповідно до уточненого розділу III інвестиційного проекту та
плану заходів з реалізації інвестиційного проекту на відповідний рік, затвердженого
і погодженого відповідно до вимог пункту 251 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня
2015 р. № 571, у межах бюджетних призначень, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.
6. Видатки, пов’язані з будівництвом та реконструкцією автомобільної дороги,
здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р.
№ 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).
7. Розроблення проектно-кошторисної документації на виконання робіт та затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюються відповідно до
Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний
вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).
8. Прийняття об’єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32,
ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).
9. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється одержувачами бюджетних коштів у встановленому законом порядку.
10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій,
пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
11. 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.
12. Інформація про стан реалізації інвестиційного проекту подається в установленому порядку Укравтодором Мінекономіки для проведення моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 лютого 2020 р. № 140
Київ

Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для будівництва та реконструкції мостів

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для будівництва та реконструкції мостів, що додається.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 2020 р. № 140
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для будівництва та реконструкції мостів
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Будівництво та реконструкція мостів» (далі —
бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем
бюджетної програми є Укравтодор.
3. Одержувачами бюджетних коштів є організації, які є балансоутримувачами
автомобільних доріг загального користування державного значення в областях, де
розташовані об’єкти будівництва та реконструкції мостів, зазначені у пункті 5 цього Порядку, та виконують функції замовника робіт з будівництва та реконструкції цих мостів.
4. Бюджетні кошти використовуються для здійснення будівництва та реконструкції мостів на автомобільних дорогах загального користування державного значення з урахуванням виконання Державної цільової економічної програми
розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на
2018—2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 382 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1480).
5. Спрямування бюджетних коштів здійснюється відповідно до переліку об’єктів
будівництва та реконструкції мостів на автомобільних дорогах загального користування державного значення та обсягу бюджетних коштів для їх фінансування у
2020 році згідно з додатком.
6. Видатки, пов’язані з будівництвом та реконструкцією об’єктів, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764
«Деякі питання управління державними інвестиціями» (Офіційний вісник України,
2001 р., № 52, ст. 2374).
7. Розроблення проектно-кошторисної документації на виконання робіт та затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюються відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).
8. Прийняття об’єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питання прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» (Офіційний вісник України, 2011
р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).
9. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється одержувачами бюджетних коштів в установленому законом порядку.
10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій,
пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.
Додаток
до Порядку
ПЕРЕЛІК
об’єктів будівництва та реконструкції мостів на автомобільних дорогах загального
користування державного значення та обсяг бюджетних коштів
для їх фінансування у 2020 році
Найменування об’єкта та його
Обсяг фінансування,
місцезнаходження
тис. гривень
Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро
500 000
в м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування
державного значення Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя
(через м. Кременчук) — Маріуполь «Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 лютого 2020 р. № 141
Київ

Питання умов і розмірів оплати праці
керівників суб’єктів господарювання
державного сектору економіки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р.
№ 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих
на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»
(Офіційний вісник України, 1999 р., № 21, ст. 957; 2000 р., № 18, ст. 742; 2015
р., № 100, ст. 3432; 2016 р., № 16, ст. 651) і від 4 липня 2017 р. № 668 «Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать
державі» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 73, ст. 2246; 2018 р., № 29, ст.
1023, № 70, ст. 2377) зміни, що додаються.
2. Установити, що місячний розмір заробітної плати керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що визначається в контракті, не
повинен перевищувати 1 250 тис. гривень.
3. Відповідно до положень пунктів 1 і 2 цієї постанови:
керівникам уповноважених органів управління, а також керівнику уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами державної власності
в оборонно-промисловому комплексі забезпечити перегляд за угодою сторін
контрактів із керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також цивільно-правових угод із членами наглядових рад зазначених
суб’єктів господарювання, укладених до набрання чинності цією постановою;
рекомендувати наглядовим радам суб’єктів господарювання державного
сектору економіки переглянути контракти із керівниками зазначених суб’єктів
господарювання, укладені до набрання чинності цією постановою.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 141
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. № 859 і від 4 липня 2017 р. № 668
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859:
1) у пункті 1:
абзац перший після слів «органів місцевого самоврядування» доповнити
словами «, наглядовій раді суб’єкта господарювання державного сектору економіки»;
абзац третій підпункту 6 виключити;
2) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
«2. Поширити умови оплати праці, передбачені пунктом 1 цієї постанови, на
керівників — голів правлінь відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, з якими укладено
контракти, на період до скликання перших загальних зборів акціонерів товариства, а також на голів правлінь та членів правлінь акціонерних товариств, господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі, а також інших господарських товариств, що належать до суб’єктів господарювання державного сектору економіки, у тому числі тих, що призначаються за рішенням
наглядової ради.»;
3) у пункті 4 після слів «місцевих органів виконавчої влади» доповнити словами «, наглядова рада суб’єктів господарювання державного сектору економіки».
2. У Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668:
1) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Членові наглядової ради виплачується додаткова винагорода за виконання ним функцій голови наглядової ради підприємства, товариства у розмірі
20 відсотків його річної винагороди, зазначеної в договорі.»;
2) додаток до Порядку викласти в такій редакції:

«Додаток до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 141)
ПОКАЗНИКИ
визначення розміру винагороди членів наглядових рад державних унітарних
підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток) належать державі
Чистий річний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства, товариства
(тис. гривень) за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. гривень)
До 1 000 000
Від 1 000 001 до 3 000 000
Від 3 000 001 до 10 000 000
Від 10 000 001 до 20 000 000
Від 20 000 001

Максимально допустимий розмір базової місячної винагороди оплати послуг члена наглядової ради у кратності до середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за
квартал у середньому по економіці, що передує
кварталу розрахунку розмірів винагороди оплати
послуг членів наглядової ради, за опублікованими статистичними даними Держстату
до 5
до 10
до 15
до 18
до 22».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 лютого 2020 р. № 142
Київ

Про затвердження Порядку
здійснення Державним агентством
автомобільних доріг
запозичень під державні гарантії

Відповідно до пункту 36 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок здійснення Державним агентством автомобільних доріг
запозичень під державні гарантії, що додається.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 2020 р. № 142
ПОРЯДОК
здійснення Державним агентством автомобільних доріг
запозичень під державні гарантії
1. Цей Порядок визначає механізм здійснення Укравтодором запозичень під
державні гарантії з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (далі — запозичення).
2. Державні гарантії за запозиченнями надаються у межах загального обсягу надання державних гарантій, встановленого законом про Державний бюджет
України на відповідний рік, за умови, що положення щодо можливості надання державних гарантій за запозиченнями Укравтодору передбачено в законі про
Державний бюджет України на відповідний рік.
3. Рішення щодо умов залучення кредитних коштів та надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями
Укравтодору приймається Кабінетом Міністрів України.
4. Запозичення використовуються для фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг
загального користування державного значення згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, який формується з урахуванням завдань та заходів, визначених державною цільовою економічною програмою розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення.
5. Вибір юридичних та/або фінансових радників та консультантів, які надають Укравтодору послуги, пов’язані із здійсненням запозичень та виконанням
зобов’язань за взятими під державні гарантії запозиченнями, здійснюється
Укравтодором в установленому законом порядку.
6. До надання державних гарантій за запозиченнями Укравтодор подає Борговому агентству (до початку його функціонування — Мінфіну):
1) проекти кредитних договорів та/або проспектів емісій облігацій;
2) відомості про здійснення Укравтодором запозичень разом з графіками їх
погашення та обслуговування;
3) інвестиційний проект (у разі потреби);
4) техніко-економічне обґрунтування доцільності запозичення, яке, зокрема,
містить відомості на строк дії запозичення щодо:
оцінки впливу запозичення на показники державного бюджету;
прогнозних показників надходжень та видатків державного дорожнього фонду, визначених Бюджетною декларацією та/або державною цільовою економічною програмою розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення.
7. Боргове агентство (до початку його функціонування — Мінфін) на підставі
рішення Кабінету Міністрів України, визначеного пунктом 3 цього Порядку, укладає з Укравтодором після надходження документів, зазначених у пункті 6 цього
Порядку, договір про погашення його заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, в якому передбачаються, зокрема, зобов’язання
Укравтодору щодо:
відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань;
сплати пені за кожний прострочений день відшкодування зазначених витрат;
надання Борговому агентству (до початку його функціонування — Мінфіну)
права на договірне списання коштів з рахунків Укравтодору на користь Боргового агентства (до початку його функціонування — Мінфіну);
подання Борговому агентству (до початку його функціонування — Мінфіну)
інформації, необхідної для проведення моніторингу спроможності Укравтодору
виконувати зобов’язання за запозиченнями;
нездійснення видатків на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування в разі недостатності коштів для внесення чергового платежу за запозиченнями або наявності простроченої заборгованості за
запозиченнями, наданими під державні гарантії, чи заборгованості з відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням державою гарантійних зобов’язань до виконання усіх платежів, належних до сплати за гарантованими зобов’язаннями.
8. Кошти запозичень відображаються Казначейством у звіті про виконання
спеціального фонду державного бюджету в частині доходів як власні надходження бюджетних установ за кодом класифікації доходів бюджету 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому
числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб» за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».
9. Для зарахування запозичень та проведення розрахунків у національній валюті Укравтодор відкриває в Казначействі відповідні рахунки для обліку власних
надходжень бюджетних установ та рахунки в державному банку для зарахування
запозичень та проведення розрахунків в іноземній валюті.
10. Укравтодор перераховує кошти запозичень з рахунка, відкритого на його ім’я в Казначействі, одержувачам бюджетних коштів — службам автомобільних доріг в областях на відповідні рахунки для обліку власних надходжень бюджетних установ, відкриті в органах Казначейства на їх ім’я для фінансування
об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення в обсягах, затверджених планами використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів на відповідний бюджетний період згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Для здійснення видатків за рахунок коштів запозичень, отриманих від Укравтодора, службам автомобільних доріг в областях відкриваються рахунки за субрахунком 3431 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного
бюджету» Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31 грудня 2013 р. № 1203.
11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.

