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  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 14 вересня 2020 р. № 846 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 22 липня 2020 р. № 641

Кабінет Міністрів україни ПОсТАнОвЛяє:
Внести  до постанови Кабінету Міністрів україни від 22 липня 2020 р. № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2» (офіційний вісник україни, 2020 р., № 63, ст. 2029, 
№ 72, ст. 2288) зміни, що додаються.

        Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗатВЕРДЖЕНо 

постановою Кабінету Міністрів україни 
від 14 вересня 2020 р. № 846

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 22 липня 2020 р. № 641
1. Підпункт 1 пункту 101 після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом 

такого змісту:
«є офіційними спостерігачами від іноземних держав та міжнародних організа-

цій, які вестимуть спостереження за ходом виборчого процесу відповідних виборів.».
у зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий і двадцятий вважати відповідно абзацами 

двадцятим і двадцять першим.
2. Доповнити постанову пунктом 431 такого змісту:
«431. Затвердити Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації 

та проведення виборів, що додається.
установити, що на період дії карантину вибори проводяться із здійсненням проти-

епідемічних заходів відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.
Видатки, пов’язані із здійсненням протиепідемічних заходів у зв’язку з організа-

цією та проведенням виборів, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів (в 
тому числі за рахунок резервних фондів зазначених бюджетів).».

3. Доповнити постанову Порядком такого змісту:
«ЗатВЕРДЖЕНо 

постановою Кабінету Міністрів україни 
від 22 липня 2020 р. № 641

ПОряДОК 
здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів
1. Цей Порядок визначає механізм здійснення протиепідемічних заходів під час 

організації та проведення виборів на період дії карантину з метою запобігання поши-
ренню на території україни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2.

2. Під час проведення заходів передвиборної агітації, зокрема шляхом встанов-
лення агітаційних наметів, роздачі друкованих агітаційних матеріалів, особи, які без-
посередньо залучені до таких заходів, повинні використовувати засоби індивідуаль-
ного захисту, зокрема респіратори або захисні маски, що закривають ніс та рот, у то-
му числі виготовлені самостійно, дотримуватися санітарно-гігієнічних та протиепі-
демічних вимог.

3. Центральна виборча комісія, окружна, територіальна та дільнична виборчі комі-
сії (далі — виборча комісія) забезпечують організацію підготовки та проведення від-
повідних виборів із дотриманням санітарних норм та правил, протиепідемічних захо-
дів, затверджених цим Порядком.

4. Перед початком роботи голова окружної, територіальної, дільничної виборчої 
комісії, в разі його відсутності — заступник голови виборчої комісії, а в разі відсут-
ності голови та його заступника — секретар комісії визначає відповідальну особу, 
яка проводить опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань та 
температурний скринінг:

усім особам, які заходять до приміщень для голосування та приміщень виборчих 
комісій, перед входом до таких приміщень;

усім особам, які беруть участь в організації голосування виборців за місцем пе-
ребування;

залученим до виконання обов’язків під час виборчого процесу поліцейським, пра-
цівникам органів, закладів, установ, на території яких розташовані приміщення для 
голосування та приміщення виборчих комісій.

у разі виявлення у особи підвищення температури тіла понад 37,2 °с та/або сим-
томів респіраторних захворювань такій особі рекомендовано утриматися від відвіду-
вання приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування, участі в організації 
голосування виборців за місцем перебування та звернутися за медичною допомогою. 

5. Під час проведення підготовки до виборів за можливості обмежуються масові 
заходи у закритих приміщеннях. 

обмеження, пов’язані з відвідуванням закладів освіти, на території яких розташо-
вуються приміщення виборчих комісій та приміщення для голосування, не поширю-
ються на суб’єктів та інших осіб, які забезпечують виборчий процес.

6. На вході до приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування:
обладнуються місця із спиртовмісними дезинфікуючими (антисептичними) засо-

бами для рук (стійки, станції, настінні диспенсери тощо);
розміщуються інформаційні матеріали щодо протиепідемічних заходів, що впро-

ваджуються.
7. біля входу та у приміщенні для голосування наноситься розмітка, що вказує на 

необхідність дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра та оптимальний марш-
рут руху для здійснення голосування.

За можливості забезпечується окремий вхід та вихід з приміщення для голосуван-
ня, а потоки виборців, що входять до приміщення для голосування та залишають йо-
го, повинні бути розділені.

Для виключення масових скупчень людей на виборчих дільницях у день голосу-
вання у приміщеннях, де проводиться голосування, територіальній, окружній, діль-
ничній виборчим комісіям разом з обласними, Київською міською держадміністраці-
ями та органами місцевого самоврядування рекомендується забезпечити проведен-
ня організаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на доведення до відома ви-
борців та осіб, які забезпечують виборчий процес, інформації про протиепідемічні за-
ходи під час організації та проведення виборів на період дії карантину.

8. у приміщенні виборчої комісії, приміщені для голосування та біля виходу з них 
обладнуються місця (контейнери/урни) для централізованого збору та утилізації ви-
користаних засобів індивідуального захисту та забезпечується візуальне позначен-
ня таких місць.

9. у приміщенні для голосування рекомендується одночасне перебування вибор-
ців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

10. стільці, столи, меблі, які використовуються виборчою комісією, повинні бути 
виготовлені з матеріалів, що піддаються дезінфекції. Використання тканини на сто-
лах не дозволяється. 

11. Виборцям під час проведення голосування необхідно:
дотримуватися протиепідемічних заходів, установлених цим Порядком;
обробити руки дезінфікуючими (антисептичними) засобами перед входом до при-

міщення для голосування та після виходу з нього; 
перебувати у респіраторі або захисній масці, у тому числі виготовленій самостій-

но, таким чином, щоб були прикриті рот та ніс. Члени виборчої комісії можуть звер-
нутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи;

мінімізувати час перебування у приміщенні для голосування;
утриматися від відвідування приміщень для голосування разом з дітьми;
після виходу з приміщення для голосування залишити одноразові рукавички, інші 

одноразові засоби індивідуального захисту в контейнерах/урнах для централізовано-
го збору та утилізації використаних засобів індивідуального захисту;  

за можливості для здійснення голосування використовувати особисту ручку.  
Для випадків, коли у виборця, який прийшов на виборчу дільницю, виявлено під-

вищення температури тіла понад 37,2 °с та/або симптоми респіраторних захворю-

вань, у приміщенні для голосування на кожній з виборчих дільниць необхідно обла-
штувати відокремлені кабіну та виборчу скриньку для голосування.

12. Виборцям, які підлягають самоізоляції відповідно до пункту 20 постанови Ка-
бінету Міністрів україни від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поши-
ренням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» (офіційний вісник україни, 2020 р., № 63, ст. 2029, № 72, ст. 2288), рекомен-
дується здійснювати голосування за місцем перебування. Виборці, які виявили ба-
жання проголосувати за місцем перебування, не пізніше 20 години останньої п’ятниці 
перед днем виборів повинні подати заяву з доданою довідкою медичної установи про 
стан їх здоров’я для прийняття відповідною дільничною виборчою комісією на її за-
сіданні рішення щодо їх включення до витягу із списків виборців для голосування за 
місцем їх перебування. 

13. Члени виборчої комісії та особи, що забезпечують виборчий процес у примі-
щенні виборчої комісії, приміщенні для голосування та перед входом до цих примі-
щень, розміщуються з дотриманням вимог фізичного дистанціювання (відстань між 
посадковими місцями не менше 1 метра) або із застосуванням фізичних бар’єрів (на-
приклад, прозорі екрани).

14. у день виборів у приміщенні для голосування визначеним виборчою комісією 
членом комісії або балансоутримувачем приміщення здійснюється регулярне, не рід-
ше ніж один раз на 2 години, протирання контактних поверхонь (дверні ручки, по-
ручні, сидіння тощо) дезінфікуючими засобами без переривання виборчого процесу.

обробка окремих частин виборчих скриньок допускається без безпосереднього 
нанесення/розпилювання дезінфікуючої речовини на поверхню скриньки. Не допус-
кається потрапляння такої речовини та засобів усередину виборчої скриньки.

Проведення вологого прибирання приміщення виборчої комісії, приміщення для 
голосування, санітарних кімнат (за наявності) з використанням мийних та дезінфіку-
ючих засобів здійснюється не рідше ніж один раз на 4 години під час роботи вибор-
чої комісії чи в день голосування.

За сприятливих погодних умов вікна на виборчій дільниці повинні бути відчине-
ні, а вхідні та вихідні двері зафіксовано у постійному відкритому стані. В іншому ра-
зі у приміщенні для голосування необхідно забезпечити регулярне провітрювання.

15. Члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські, працівники органів, 
закладів, установ, на території яких розташовані приміщення для голосування та при-
міщення виборчих комісій, інші особи, які забезпечують виборчий процес та перебу-
вають у приміщенні виборчої комісії, приміщенні для голосування, зобов’язані бути 
одягненими у захисну маску (респіратор без клапану видиху) та/або захисний щиток. 

у разі виявлення випадку гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, в одного із членів виборчої комісії всі інші члени вибор-
чої комісії можуть продовжувати виконувати свої функції за відсутності симптомів 
респіраторних захворювань. у разі наявності контакту з хворим без застосування за-
собів індивідуального захисту такі члени виборчої комісії направляються на самоізо-
ляцію в порядку, встановленому законодавством.  

Під час організації голосування виборців за місцем перебування члени виборчої 
комісії та особи, які забезпечують виборчий процес, зобов’язані перебувати в при-
міщеннях у рукавичках, захисній масці (респіраторі без клапану видиху) та/або за-
хисному щитку.

Виборцю необхідно самостійно, не передаючи документ в руки членам виборчої 
комісії, показати документ, який підтверджує особу та громадянство україни. При 
цьому виборець самостійно (за можливості) перегортає сторінку документа для по-
вного ознайомлення з його даними членами виборчої комісії.  

Після кожного відвідування місця перебування виборця (крім голосування на спе-
ціальних виборчих дільницях) членами виборчої комісії та особами, які забезпечу-
ють виборчий процес, використані захисні маски та рукавички підлягають утиліза-
ції, а захисні щитки та канцелярське приладдя, що видається виборцю, — дезінфек-
ційній обробці.

16. На спеціальних виборчих дільницях можуть встановлюватися додаткові проти-
епідемічні заходи відповідно до встановленого режиму перебування закладу чи уста-
нови, на території яких розташована виборча дільниця.

До роботи на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах 
охорони здоров’я та в установах виконання покарань, слідчих  ізоляторах, членам ви-
борчої комісії, офіційним спостерігачам, поліцейським, іншим особам, які забезпечу-
ють виборчий процес та перебувають у приміщенні виборчої комісії, приміщенні для 
голосування, рекомендується не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти тес-
тування на наявність гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, методом полімеразної ланцюгової реакції та брати участь у робо-
ті виборчої комісії за умови отримання негативного результату.

17. Під час транспортування виборчої документації в автомобілі рекомендується 
забезпечувати постійне провітрювання.

Після транспортування виборчої документації необхідно провести дезінфекцію са-
лону  відповідного транспортного засобу.

18. Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів,  виборчих бюлете-
нів та іншої передбаченої виборчої документації у приміщенні виборчої комісії, при-
міщенні для голосування балансоутримувачем такого приміщення проводиться де-
зінфекція.».

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 16 вересня 2020 р. № 847 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 26 грудня 2011 р. № 1399  
і від 5 квітня 2014 р. № 85

Кабінет Міністрів україни ПОсТАнОвЛяє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів україни від 26 грудня 2011 р. № 1399 «Про 

встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої вла-
ди» (офіційний вісник україни, 2012 р., № 7, ст. 246; 2014 р., № 28, ст. 793) і від 5 
квітня 2014 р. № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівни-
ків апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших 
державних органів» (офіційний вісник україни, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86,  
ст. 2882; 2020 р., № 2, ст. 65) зміни, що додаються.

         Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗатВЕРДЖЕНо 

постановою Кабінету Міністрів україни 
від 16 вересня 2020 р. № 847

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 26 грудня 2011 р. № 1399 і від 5 квітня 2014 р. № 85

1. у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів україни від 26 грудня 2011 р.  
№ 1399:

1) позицію
«Мінекономрозвитку 1»

замінити такою позицією:
«Мінекономіки 4»;

2) виключити такі позиції:
«Мінагрополітики 1»;
«Мінпромполітики 1»;

3) доповнити додаток такою позицією:
«Мінстратегпром 3».
2. у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів україни від 5 квітня 2014 р. № 85:

1) позицію
«Мінекономіки 1318 1314»

замінити такими позиціями:
«Мінекономіки 1224 (1318)****************** 1220 (1314)******************
Мінстратегпром 333 (239)****************** 328 (234)******************»;

2) доповнити додаток виноскою «******************» такого змісту:
_________
«****************** Зазначена у дужках чисельність застосовується до 15 жовтня 2020 року.».

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 16 вересня 2020 р. № 848 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 22 липня 2020 р. № 641

Кабінет Міністрів україни ПОсТАнОвЛяє:
Внести  до постанови Кабінету Міністрів україни від 22 липня 2020 р. № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2» (офіційний вісник україни, 2020 р., № 63, ст. 2029, 
№ 67, ст. 2168, № 71, ст. 2271) зміни, що додаються.

         Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗатВЕРДЖЕНо 
постановою Кабінету Міністрів україни 

від 16 вересня 2020 р. № 848

ЗМІнИ, 
 що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 22 липня 2020 р. № 641

1. Пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:
«7. у разі завантаженості від 50 до 75 відсотків ліжок у закладах охорони здоров’я 

регіону, визначених керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ме-
дико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території 
україни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, протягом 
п’яти днів підряд або у разі проведення в регіоні тестувань методом полімеразної 
ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу протягом п’яти днів підряд у кіль-
кості меншій, ніж 24 на 100 тис. населення щодня, на території всього регіону вста-
новлюється «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки.

8. у регіоні з показником захворюваності на COVID-19 меншим, ніж базовий, вста-
новлюється «зелений» рівень епідемічної небезпеки.

у разі перевищення в регіоні базового рівня захворюваності на 100 тис. населен-
ня на території окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону встановлю-
ються такі рівні епідемічної небезпеки:

рівень  
епідемічної  
небезпеки

райони, міста обласного значення 
з кількістю населення менше  
70 тис. осіб, обласні центри, 

мм. Київ і севастополь

райони, міста обласного  
значення з кількістю  

населення 70 тис. осіб  
і більше

«Жовтий» від 40 до 160 від 40 до 120

«Помаранчевий» більше 160 більше 120

у разі коли на території окремих адміністративно-територіальних одиниць регі-
ону, чисельність населення яких становить 75 та більше відсотків всього населен-
ня регіону, встановлено «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небез-
пеки, «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території та-
кого регіону в цілому.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки на території окремих адміністративно-
територіальних одиниць регіону може бути встановлений за рішенням Державної ко-
місії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі наяв-
ності однієї з таких ознак:

завантаженість більше 75 відсотків ліжок у закладах охорони здоров’я регіону, 
визначених керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біо-
логічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території украї-
ни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, протягом п’яти днів 
підряд;

перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 (випадків на 
100 тис. населення за 14 днів) більше ніж у п’ять разів.

З метою визначення епідеміологічної доцільності запровадження окремих проти-
епідемічних обмежень, передбачених пунктом 15 цієї постанови, на засідання Дер-
жавної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
запрошуються представники регіональних комісій з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій, на території яких запроваджуються протиепіде-
мічні обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки, з правом дорадчого го-
лосу.».

2. у пункті 11:
1) у підпункті 3 слова «концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, 

для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяль-
ності),» виключити;

2) доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:
«4) відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеці-

алізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом 
з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більше ніж 50 відсотків здобувачів 
освіти та персоналу закладу освіти.».

3. у пункті 14:
1) у підпункті 1 слово «культурних,» виключити;
2) у підпункті 5:
доповнити підпункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
«надання планової медичної допомоги закладам охорони здоров’я національного 

рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних 
санітарних та протиепідемічних заходів;».

у зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і 
восьмим;

в абзаці восьмому слово «обов’язковому» виключити;
3) підпункт 10 виключити;
4) доповнити пункт абзацами такого змісту:
«На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення заходу, де 

встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб  залежно від площі, роз-
міщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої максимальної кількос-
ті відвідувачів.

організатор заходу, власник закладу, який приймає відвідувачів, зобов’язаний 
контролювати їх кількість та обмежити доступ у разі перевищення допустимої кіль-
кості відвідувачів.».

4. абзац перший пункту 15 після слів «епідемічної небезпеки,» доповнити слова-
ми «застосовуються за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій визначені цим пунктом обмеження (одне, декіль-
ка або усі), згідно з якими».

5. у пункті 19 слова «Дій вдома» замінити словом «Вдома».
6. В абзаці четвертому підпункту 5 пункту 20 слово «Дія» замінити словом «Вдома».
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документи
7. Пункт 21 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«адміністрацією Державної прикордонної служби — про серію та номер паспорт-

ного документа та дату перетину особою державного кордону україни;».
у зв’язку з цим абзаци другий — шостий вважати відповідно абзацами третім — 

сьомим.
8. у підпункті 1 пункту 37:
1) абзац перший після слів «самоізоляції або обсервації,» доповнити словами «та 

медичних працівників»;
2) абзац третій після слів «про стан здоров’я» доповнити словами «та інших пер-

сональних даних у визначеному порядку інформаційної взаємодії між зазначеними 
суб’єктами з метою протидії поширенню COVID-19»;

3) абзац шостий після слів «Національній гвардії» доповнити словами «, Міністер-
ству внутрішніх справ»;

4) абзац сьомий викласти в такій редакції:
«адміністрації Державної прикордонної служби, Державній митній службі, Дер-

жавній міграційній службі, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству цифрової 
трансформації, державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охо-
рони здоров’я україни» — щодо відомостей про дати перетину державного кордону 
україни особою, серії та номера паспортного документа для виїзду за кордон, зареє-
строваного місця проживання, місця фактичного проживання особи, інформації про 
засоби зв’язку (номер телефону), обмін цими відомостями між собою та, зокрема, 
внесення таких відомостей до системи.».

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
ПостаНоВа 

від 16 вересня 2020 р. № 849 
Київ

Деякі питання підвищення пенсійних виплат 
для окремих категорій осіб у 2021 році  

та в подальшому
З метою здійснення послідовних заходів щодо підтримки найбільш вразливих ка-

тегорій осіб, які досягли відповідного віку та мають тривалий страховий стаж, Кабі-
нет Міністрів україни ПОсТАнОвЛяє:

1. установити з 1 березня 2021 р. особам, яким виповнилося 80 років і більше, у 
яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, до-
даткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації 
у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до 
пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної пла-
ти (доходу) в україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчис-
лення пенсії за 2020 рік, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень 
у межах зазначеного розміру.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які отримують пенсію та досягли 
80-річного віку після 1 березня 2021 р., встановлюється і виплачується з дати досяг-
нення ними зазначеного віку.

у разі коли після встановлення відповідно до цього пункту щомісячної компен-
саційної виплати розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, до-
даткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компен-
сації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших до-
плат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги пе-
ред україною), у осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону укра-
їни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з урахуванням стра-
хового стажу, передбаченого абзацом другим пункту 41 розділу XV «Прикінцеві поло-
ження» зазначеного Закону, не досягає 2 600 гривень, таким особам надається до-
плата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під 
час подальших перерахунків пенсії.

2. установити з 1 липня 2021 р. особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 
80-річного віку, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, 
підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісяч-
ної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, ін-
ших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої 
заробітної плати (доходу) в україні, з якої сплачено страхові внески та яка врахову-
ється для обчислення пенсії за 2020 рік, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 
до 400 гривень у межах зазначеного розміру.

Щомісячна компенсаційна виплата особам, які отримують пенсію та досягли 75 
років до досягнення 80-річного віку після 1 липня 2021 р., встановлюється і виплачу-
ється з дати досягнення ними зазначеного віку.

у разі коли після встановлення відповідно до цього пункту щомісячної компен-
саційної виплати розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, до-
даткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компен-
сації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших до-
плат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги пе-
ред україною), в осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону укра-
їни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з урахуванням стра-
хового стажу, передбаченого абзацом другим пункту 41 розділу XV «Прикінцеві поло-
ження» зазначеного Закону, не досягає 2 500 гривень, таким особам надається до-
плата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під 
час подальших перерахунків пенсії.

3. Розміри щомісячної компенсаційної виплати, передбачені абзацом першим 
пунктів 1 і 2 цієї постанови, починаючи з 2022 року щороку з 1 березня збільшуються 
на коефіцієнт збільшення, який визначається відповідно до абзаців другого і третьо-
го частини другої статті 42 Закону україни «Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» за рішенням Кабінету Міністрів україни одночасно з визначен-
ням розміру коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) 
в україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пен-
сії. Кожен наступний перерахунок у зв’язку із збільшенням щомісячної компенсацій-
ної виплати проводиться з урахуванням збільшеного у попередніх роках розміру що-
місячної компенсаційної виплати.

4. Фінансування виплат, передбачених пунктами 1—3 цієї постанови, здійснюєть-
ся за рахунок коштів державного бюджету, що передбачені за програмою 2506080 
«Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призна-
чених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду».

5. Внести до постанов Кабінету Міністрів україни зміни, що додаються.
6. Пенсійному фонду україни забезпечити перерахунок пенсій, передбачений 

пунктами 1—3 цієї постанови, за матеріалами пенсійних справ.
        Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗатВЕРДЖЕНо 
постановою Кабінету Міністрів україни 

від 16 вересня 2020 р. № 849
ЗМІнИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  
від 20 лютого 2019 р. № 124 і від 1 квітня 2020 р. № 251

1. у пункті 4 Порядку проведення перерахунку пенсій відповідно до частини дру-
гої статті 42 Закону україни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів україни від 20 лютого 2019 р.  
№ 124 «Питання проведення індексації пенсій у 2019 році» (офіційний вісник украї-
ни, 2019 р., № 19, ст. 663):

1) в абзаці восьмому слова «та дата перерахунку пенсій визначаються» замінити 
словом «визначається»;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Перерахунок пенсій відповідно до цього Порядку проводиться щороку з 1 бе-

резня.».
2. абзац перший пункту 1 постанови Кабінету Міністрів україни від 1 квітня  

2020 р. № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної 
підтримки окремим категоріям населення у 2020 році» (офіційний вісник україни,  
2020 р., № 29, ст. 1050) після слів і цифр «з 1 квітня 2020 р.» доповнити словами і 
цифрами «по 28 лютого 2021 р.».

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ 

від 9 вересня 2020 р. № 1107-р 
Київ

Про внесення змін до плану заходів щодо 
реалізації Концепції розвитку та технічної 
модернізації системи централізованого 

оповіщення про загрозу виникнення  
або виникнення надзвичайних ситуацій

Внести до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модерні-
зації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів україни 
від 11 липня 2018 р. № 488, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗатВЕРДЖЕНо 

розпорядженням Кабінету Міністрів україни 
від 9 вересня 2020 р. № 1107-р

ЗМІнИ, 
 що вносяться до плану заходів щодо реалізації Концепції  

розвитку та технічної модернізації системи централізованого  
оповіщення про загрозу виникнення або виникнення  

надзвичайних ситуацій
1. у пункті 6 у графі «строк виконання»:
1) у підпункті 1:
в абзаці другому слова і цифри «червень 2019 р.» замінити словами і цифрами 

«липень 2021 р.»;
в абзаці третьому слова і цифри «жовтень 2019 р.» замінити словами і цифра-

ми «грудень 2021 р.»;
2) у підпунктах 2 і 3 слова і цифри «грудень 2022 р.» замінити словами  і цифра-

ми «грудень 2023 р.»;
3) у підпункті 4 слова і цифри «серпень 2023 р.» замінити словами і цифрами 

«серпень 2024 р.»;
4) у підпункті 5 слова і цифри «грудень 2023 р.» замінити словами і цифрами 

«грудень 2024 р.».
2. у пункті 7 у графі «строк виконання»:
1) в абзаці першому слова і цифри «червень 2019 р.» замінити словами і цифра-

ми «червень 2021 р.»;
2) в абзаці другому слова і цифри «червень 2020 р.» замінити словами і цифра-

ми «жовтень 2021 р.»;
3) в абзаці третьому слова і цифри «грудень 2020 р.» замінити словами і цифра-

ми «квітень 2022 р.».
3. у пункті 8 у графі «строк виконання» слова і цифри «грудень 2023 р.» заміни-

ти словами і цифрами «грудень 2024 р.».
4. у пункті 9 у графі «строк виконання» слова і цифри «грудень 2023 р.» заміни-

ти словами і цифрами «грудень 2024 р.».

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ  

від 16 вересня 2020 р. № 1126-р 
Київ

Про схвалення стратегії боротьби  
з організованою злочинністю

1. схвалити стратегію боротьби з організованою злочинністю, що додається.
2. Міністерству внутрішніх справ разом із заінтересованими центральними орга-

нами виконавчої влади розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів 
україни проект плану заходів з реалізації стратегії, схваленої цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
сХВаЛЕНо 

 розпорядженням Кабінету Міністрів україни 
від 16 вересня 2020 р. № 1126-р

сТрАТеГІя 
боротьби з організованою злочинністю

Ця стратегія визначає напрями розвитку системи боротьби з організованою зло-
чинністю та механізми реалізації державної політики у відповідній сфері в сучасних 
умовах.

стратегію розроблено з метою захисту прав і свобод людини та громадянина, 
інтересів суспільства і держави від загроз, пов’язаних з організованою злочинніс-
тю, а також з метою реалізації стратегії національної безпеки україни, затвердже-
ної указом Президента україни від 26 травня 2015 р. № 287, Конвенції організації 
об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та зобов’язань, 
узятих україною за угодою про асоціацію між україною, з однієї сторони, та Європей-
ським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-чле-
нами, з іншої сторони.

Загальна загроза організованої злочинності в україні
В умовах збройної агресії проти україни та намагання створити терористичні органі-

зації в державі організована злочинність становить пряму загрозу для національної без-
пеки.

Підвищення рівня тяжких та особливо тяжких злочинів, які вчинено у складі організо-
ваних груп і злочинних організацій, зокрема із застосуванням вогнепальної зброї, уста-
новлення корумпованих відносин між посадовими особами органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування та криміналітетом, використання неконкурентних мето-
дів у фінансово-господарській діяльності підприємств негативно впливає на економічне 
зростання та пов’язаний з ним суспільний розвиток україни.

Ескалація жорстокості та насильства, дестабілізація внутрішньої соціально-політич-
ної ситуації призводить до порушення функціонування органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, а також підриву авторитету держави та її правоохорон-
них органів серед населення.

організована злочинність є інструментом, що використовується спецслужбами іно-
земних держав для дестабілізації ситуації в україні та завдання шкоди національній без-
пеці. Наявні умови для використання окремими громадськими об’єднаннями організова-
ної злочинності як засобу політичної боротьби та придушення демократії.

Відсутність системного підходу до ведення боротьби з організованою злочинністю, 
неналежний рівень взаємодії правоохоронних органів у відповідній сфері, застаріле та 
розбалансоване нормативно-правове забезпечення з питань боротьби з організованою 
злочинністю, недосконалість процедури моніторингу криміногенної ситуації, відсутність 
консолідованої об’єктивної методології оцінки загроз організованої злочинності, вико-
ристання застарілих форм і методів боротьби з таким явищем призводить до загострен-
ня проблем, пов’язаних з організованою злочинністю, та низького рівня ефективності 
боротьби з нею.

З огляду на стан поширення організованої злочинності, складне безпекове середо-
вище навколо україни та криміногенну ситуацію всередині держави організація систем-
ної боротьби з організованою злочинністю повинна стати одним із пріоритетних завдань 
державної політики та потребує вжиття дієвих скоординованих міжвідомчих заходів і по-
глиблення міжнародного співробітництва.

Мета стратегії
Метою стратегії є:
формування державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю шля-

хом запровадження міжнародних стандартів;
побудова ефективної системи боротьби з організованою злочинністю, що складаєть-

ся з підсистем правового, інституційного, наукового, інформаційно-аналітичного, фінан-
сового та матеріально-технічного забезпечення, координації та взаємодії, контролю, а та-
кож міжнародного співробітництва.

Формування державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю пе-
редбачає:

визначення на підставі інформації, отриманої в результаті здійснення практичних за-
ходів боротьби з організованою злочинністю, конкретних напрямів протидії такій зло-
чинності;

ідентифікацію ризиків і загроз, що виникають унаслідок організованої злочинної ді-
яльності, постійний аналіз і реагування на них;

здійснення органами державної влади, інститутами громадянського суспільства та 
іноземними партнерами цілеспрямованих, перспективних та узгоджених заходів у сфері 
боротьби з організованою злочинністю;

забезпечення комплексного методичного підходу до боротьби з організованою зло-
чинністю, що включає вжиття заходів до запобігання та припинення діяльності організо-
ваних злочинних угруповань як стратегічного (що намагаються вплинути на загрозу), так 
і оперативного (що намагаються вплинути на конкретні організовані злочинні угрупован-
ня та їх учасників) характеру;

впровадження в практику трьохетапної моделі формування державної політики у 
сфері боротьби з організованою злочинністю, що базується на прикладі політики Єс що-
до боротьби з тяжкими злочинами та організованою злочинністю.

така модель ґрунтується на максимальній об’єктивності, взаємодії та координації дій 
суб’єктів, зокрема громадянського суспільства та засобів масової інформації, а також 
стосується ефективності розподілу ресурсів і включає всі можливі законні методи.

Ця стратегія буде реалізовуватися в три етапи.
Перший етап — оцінка загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (SOCTA 

україна).
Завданням першого етапу є проведення об’єктивної та всебічної оцінки ситуації, що 

склалася з організованою злочинністю в україні.
у результаті виконання зазначеного завдання планується розробити оцінку загроз 

тяжких злочинів та організованої злочинності (SOCTA україна), використання якої дасть 
змогу визначити поточні загрози, пов’язані з організованою злочинністю, її вплив на ор-
гани державної влади, органи місцевого самоврядування, суспільство, а також чинники, 
що спричиняють подальшу діяльність організованих злочинних груп, оцінити можливі в 
майбутньому загрози.

За результатами проведення оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочин-
ності (SOCTA україна) будуть зроблені аналітичні висновки, що сформують політичні прі-
оритети, які трансформуються у стратегічні цілі. Затверджені стратегічні цілі є основою 

для розроблення комплексних планів заходів.
Другий етап — визначення обмеженої кількості стратегічних цілей згідно з висновка-

ми проведеної оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (SOCTA укра-
їна) і розроблення комплексних планів заходів.

Визначені пріоритети щодо боротьби з організованою злочинністю затверджують-
ся міжвідомчою комісією — координаційним органом (Національним координатором), 
який проводить моніторинг і дає оцінку стану реалізації цієї стратегії.

Відповідно до затверджених пріоритетів координаційним органом (Національним ко-
ординатором) розробляються комплексні плани заходів (один або два плани за одним 
пріоритетом). у комплексному плані заходів визначається загроза, на подолання якої він 
спрямований, пропонуються засоби протидії на стратегічному та оперативному рівні, а 
також критерії успішності реалізації в кінці кожного етапу його виконання. Комплексні 
плани заходів можуть оновлюватися один раз на рік на основі проміжних результатів і 
нових загроз, що виникають з точки зору затверджених пріоритетів.

третій етап — виконання комплексних планів заходів.
На цьому етапі вживаються заходи, необхідні для реалізації комплексних планів захо-

дів і досягнення цілей стратегії в цілому.
Кожний комплексний план заходів виконується державними органами, що здійсню-

ють боротьбу з організованою злочинністю, із залученням у разі потреби представників 
громадянського суспільства. Про хід виконання, завершення або причини невиконання 
таких планів заходів інформується координаційний орган (Національний координатор).

Державні органи виконують комплексні плани заходів на національному та регіональ-
ному рівні.

Керівні принципи
Для підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю стратегія базу-

ється на таких принципах:
удосконалення нормативно-правового забезпечення, зокрема нормативне регулю-

вання державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, з урахуван-
ням практики країн — членів Єс;

визначення оптимальної системи державних органів, що здійснюють боротьбу з орга-
нізованою злочинністю, забезпечення координації та взаємодії між ними та іншими дер-
жавними органами щодо своєчасного виявлення, запобігання та припинення діяльнос-
ті організованих злочинних угруповань, осіб, причетних до такої діяльності, і притягнен-
ня їх до відповідальності;

посилення можливостей щодо збирання оперативних даних та приведення інформа-
ційного забезпечення державних органів, що здійснюють боротьбу з організованою зло-
чинністю, у відповідність із міжнародними стандартами та забезпечення інтеграції вітчиз-
няних інформаційних систем, зокрема з відповідними інформаційними системами кра-
їн — членів Єс;

забезпечення ефективної взаємодії державних органів, що здійснюють боротьбу з ор-
ганізованою злочинністю, як на національному, так і на міжнародному рівні, зокрема із 
структурами країн — членів Єс, міжнародними організаціями відповідної спрямованості;

зосередження уваги на виявленні, ліквідації кримінальних мереж, відстеженні грошо-
вих потоків і поверненні активів, одержаних від корупційних та інших злочинів;

запровадження новітніх підходів і стандартів до професійної освіти та підготовки спів-
робітників (працівників) державних органів, що здійснюють боротьбу з організованою 
злочинністю;

забезпечення участі в боротьбі з організованою злочинністю інших державних орга-
нів, інститутів громадянського суспільства, громадян, підвищення рівня поінформова-
ності громадськості про небезпеку організованої злочинності.

Реалізація стратегії
Ця стратегія буде реалізовуватися протягом п’яти років з моменту її схвалення за ра-

хунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання державних органів, що 
беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, а також інших джерел, не забо-
ронених законодавством.

стратегію планується реалізовувати послідовно на основі оптимальних рішень, які по-
винні враховувати практику країн — членів Єс, а також забезпечувати стійке функціону-
вання, координацію та ефективність роботи державних органів, що беруть участь у бо-
ротьбі з організованою злочинністю.

основними напрямами реалізації стратегії є:
удосконалення нормативно-правового забезпечення боротьби з організованою зло-

чинністю;
формування ефективної системи інституційного забезпечення боротьби з організо-

ваною злочинністю;
запровадження механізмів координації та взаємодії у сфері боротьби з організова-

ною злочинністю;
запобігання організованій злочинності та боротьба із злочинними організаціями у 

сферах з високим ризиком її прояву;
інформаційно-аналітичне, наукове та кадрове забезпечення державних органів, що 

беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю;
залучення громадськості до активної участі в боротьбі з організованою злочинністю;
міжнародне співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю.
удосконалення нормативно-правового забезпечення боротьби з організованою зло-

чинністю здійснюється шляхом:
внесення змін до Закону україни «Про організаційно-правові основи боротьби з орга-

нізованою злочинністю» з урахуванням практики його застосування та необхідності по-
дальшого вдосконалення, зокрема щодо оптимізації системи спеціально утворених дер-
жавних органів для боротьби з організованою злочинністю, порядку взаємодії та коор-
динації державних органів, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, ін-
формаційно-аналітичного забезпечення, форм і методів боротьби з організованими зло-
чинними угрупованнями;

нормативно-правового врегулювання питань щодо:
- визначення державного органу, відповідального за підготовку щорічної оцінки ста-

ну реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю та спеці-
альних звітів про стан організованої злочинності в україні, основні напрями та результа-
ти боротьби з організованою злочинністю. Зазначений державний орган діятиме до утво-
рення (визначення) координаційного органу (Національного координатора);

- впровадження систем проведення аналізу ризиків і кримінального аналізу в бороть-
бі з організованою злочинністю;

- забезпечення діяльності штатних негласних працівників, їх легендування та опера-
тивного прикриття під час здійснення оперативно-розшукової діяльності та участі в кри-
мінальних провадженнях;

- запровадження з урахуванням практики країн — членів Єс програм захисту осіб (зо-
крема членів їх сімей і близьких родичів), які надають допомогу, сприяють оперативно-
розшуковій діяльності та беруть участь у кримінальному провадженні щодо організова-
ної злочинності;

- проведення аналізу щодо рівня відповідності відповідальності, встановленої кримі-
нальним законом, суспільно небезпечному діянню, вчиненому організованою групою чи 
злочинною організацією, та в разі потреби підготовка пропозицій щодо посилення кри-
мінальної відповідальності;

- запровадження механізму заохочення громадян, які сприяють боротьбі з організо-
ваною злочинністю.

Формування ефективної системи інституційного забезпечення боротьби з організова-
ною злочинністю здійснюється з урахуванням утворення нових правоохоронних інститу-
цій. Для цього необхідно розмежувати та конкретизувати функції щодо боротьби з орга-
нізованою злочинністю, визначивши такі підсистеми інституційного забезпечення:

боротьба з організованою злочинністю:
- державні органи, основною функцією яких є боротьба з організованою злочинніс-

тю (спеціально визначений підрозділ у структурі Національної поліції та оперативні під-
розділи сбу);

- державні органи, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю в межах 
виконання покладених на них інших основних функцій (органи/підрозділи Національної 
поліції та сбу, крім зазначених у попередньому абзаці, органи прокуратури, органи дер-
жавного фінансового контролю, контролюючі органи (органи доходів і зборів), Держав-
на прикордонна служба, Національна гвардія, органи та установи виконання покарань і 
слідчі ізолятори, Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, аР-
Ма, розвідувальні органи, органи, що забезпечують формування та реалізацію держав-
ної політики з питань інформаційного суверенітету україни тощо;

- державні органи, що сприяють боротьбі з організованою злочинністю (ДМс, Націо-
нальний банк, антимонопольний комітет, Фонд державного майна, інші державні орга-
ни, що здійснюють контроль за додержанням законодавства);

превенція організованої злочинності:
- органи підсистеми боротьби з організованою злочинністю;
- інші державні органи;
- інститути громадянського суспільства;
наукове забезпечення у сфері боротьби з організованою злочинністю;
координація у сфері боротьби з організованою злочинністю, що здійснюється з ура-

хуванням практики країн — членів Єс шляхом:
- утворення (у межах чисельності наявних органів державної влади, що провадять 

свою діяльність у зазначеній сфері) і функціонування координаційного органу (Націо-
нального координатора), який буде здійснювати організаційне забезпечення реалізації 
державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, відповідати за ефек-
тивне функціонування механізмів координації, взаємодії, моніторингу та звітності в за-
значеній сфері через запровадження та подальшого організаційного забезпечення реалі-
зації механізму стратегічних комунікацій у сфері боротьби з організованою злочинністю;

- діяльності уповноважених прокурорів, які координують діяльність правоохоронних 
органів у сфері протидії організованій злочинності.

Запобігання організованій злочинності та боротьба з організованими злочинними 
угрупованнями у сферах з високим ризиком її прояву здійснюється шляхом:

розроблення та вжиття на центральному та регіональному рівні заходів щодо сис-
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темної протидії організованій злочинності та «тінізації» економіки на основі формуван-
ня переваг легальної господарської діяльності, консолідації зусиль відповідних держав-
них органів;

організації своєчасного виявлення та недопущення зв’язків між організованими зло-
чинними угрупованнями та особами, які сприяють терористичній діяльності, підриву су-
веренітету та територіальної цілісності україни;

організації на постійній основі проведення моніторингу (із збереженням його резуль-
татів) щодо випадків протиправного заволодіння майном суб’єктів господарювання за 
участю організованих злочинних угруповань;

запровадження дієвої системи виявлення та припинення функціонування джерел до-
ходів, отриманих організованими злочинними угрупованнями;

посилення спроможності державних органів, що беруть участь у боротьбі з органі-
зованою злочинністю, щодо протидії кіберзлочинності, реагування на стрімкий розви-
ток фінансових та інформаційних технологій, поглиблення і розгалуження зв’язків на на-
ціональному та міжнародному рівні, які сприяють комунікації організованих злочинних 
угруповань;

забезпечення припинення діяльності організованих злочинних угруповань, які ста-
новлять загрозу для національної безпеки, та позбавлення їх можливості використову-
вати кошти, одержані злочинним шляхом. Із цією метою необхідно забезпечити вияв-
лення, проведення аналізу та розслідування фактів тіньового виведення капіталів з укра-
їни до офшорних зон і країн, банківська система яких не сприяє діяльності правоохо-
ронних органів.

Інформаційно-аналітичне, наукове та кадрове забезпечення державних органів, що 
беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, здійснюється шляхом:

запровадження в їх діяльності:
- системи проведення кримінального аналізу та аналізу ризиків організованої злочин-

ності, що відповідає стандартам Єс;
- системи оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (SOCTA укра-

їна) з метою визначення реальної ситуації у відповідній сфері, чинників, які потребують 
першочергового впливу, напрямів злочинної діяльності організованих злочинних груп 
(зокрема характерні особливості та інфраструктура, що ними використовується); впли-
ву організованої злочинності на суспільство; причин і умов, що сприяють діяльності зло-
чинних угруповань;

- системи проведення моніторингу, оцінки ефективності діяльності та контролю за ре-
алізацією державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю;

розроблення та впровадження єдиної захищеної інформаційної системи, що забез-
печить оперативний доступ суб’єктів боротьби з організованою злочинністю до держав-
них баз даних, обмін даними, зокрема електронними, поштовими та іншими повідомлен-
нями, із визначенням органу, на який буде покладено обов’язки щодо технічного адмі-
ністрування.

З метою наукового забезпечення боротьби з організованою злочинністю передбача-
ється:

системне та комплексне вивчення наявних проблем нормативно- правового та інсти-
туційного забезпечення;

підготовка рекомендацій за результатами проведення моніторингу та узагальнення 
судової практики щодо розгляду кримінальних проваджень за ознаками організованої 
злочинної діяльності;

проведення інженерно-технічних робіт, дослідно-конструкторських розробок, а також 
створення апаратних і програмних комплексів з метою виконання завдань щодо бороть-
би з організованою злочинністю.

Пріоритетами розвитку системи кадрового забезпечення державних органів, що бе-
руть участь у боротьбі з організованою злочинністю, є:

удосконалення процедури підбору кадрів, зокрема конкурсного відбору, та комплек-
тування кадрами, впровадження спеціальної перевірки, що ґрунтується на рівних мож-
ливостях, прозорості, об’єктивній оцінці та особливих вимогах до досвіду і кваліфікації;

підвищення рівня спеціалізації, фахової підготовки та перепідготовки кадрів, діяль-
ність яких безпосередньо пов’язана з протидією організованій злочинності;

підвищення рівня соціального захисту кадрів, забезпечення їх професійного зростан-
ня та просування по службі.

Залучення громадськості до активної участі в боротьбі з організованою злочинністю 
здійснюється шляхом:

організації регулярних загальнонаціональних і регіональних форумів з обговорення 
проблем боротьби з організованою злочинністю;

використання результатів діяльності громадських організацій щодо моніторингу кри-
міногенної ситуації в державі в частині діяльності організованих злочинних угруповань;

забезпечення негайного реагування державних органів, що беруть участь у боротьбі з 
організованою злочинністю, та їх посадових осіб на повідомлення засобів масової інфор-
мації про факти вчинення злочинів з ознаками організованості;

популяризації прикладів успішного виконання програм боротьби з організованою 
злочинністю, розкриття резонансних злочинів, винесення судових вироків лідерам та ак-
тивним членам організованих злочинних угруповань;

розроблення та запровадження механізму стратегічних комунікацій у сфері боротьби 
з організованою злочинністю, застосування якого спрямоване на:

- забезпечення гласності в реалізації державної політики у сфері боротьби з органі-
зованою злочинністю;

- підтримку суспільством дій державних органів, що здійснюють боротьбу з органі-
зованою злочинністю;

- підвищення активності інститутів громадянського суспільства;
- створення в суспільстві нетерпимого ставлення до організованої злочинності та чле-

нів організованих злочинних угруповань.
Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю здійсню-

ється шляхом:
забезпечення дієвого співробітництва з Міжнародною організацією кримінальної по-

ліції — Інтерполом, Європейським поліцейським офісом та іншими міжнародними парт-
нерами на двосторонній та багатосторонній основі відповідно до національного законо-
давства і міжнародних договорів;

підвищення ефективності співпраці з правоохоронними структурами іноземних дер-
жав, що здійснюється в такий спосіб:

- розвиток і перегляд договірно-правової бази, що регламентує міжнародне співробіт-
ництво у сфері боротьби з організованою злочинністю;

- обмін відомостями про організовані злочинні угруповання та осіб, що беруть участь 
в їх діяльності;

- організація та здійснення спільних оперативних заходів і транскордонних операцій 
щодо припинення організованої злочинної діяльності та запобігання їй;

- розширення обміну досвідом, стажування та спільне навчання фахівців спеціальних 
підрозділів із боротьби з організованою злочинністю, зокрема за напрямами, визначени-
ми в статтях 27 і 29 Конвенції організації об’єднаних Націй проти транснаціональної ор-
ганізованої злочинності;

ініціювання запровадження проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на 
посилення можливостей органів, що здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, 
щодо постачання сучасної спеціальної техніки, озброєння, інших засобів боротьби з ор-
ганізованою злочинністю;

сприяння налагодженню багатосторонніх відносин із закладами освіти та науковими 
установами іноземних держав, які спеціалізуються на підготовці відповідних фахівців та 
проведенні кримінологічних досліджень.

очікувані результати
Реалізація стратегії дасть змогу знизити рівень організованої злочинності в укра-

їні, підвищити довіру населення до влади, створити необхідні умови для надходжен-
ня іноземних інвестицій в економіку держави.

оцінка стану реалізації стратегії
оцінка стану реалізації стратегії проводиться щороку на підставі виконання пла-

ну заходів з її реалізації. така оцінка стану реалізації стратегії подається координа-
ційним органом (Національним координатором) Кабінетові Міністрів україни, Пре-
зидентові україни та Верховній Раді україни до 1 квітня року, що настає за звітним.

Критерії оцінки реалізації стратегії:
створення дієвої та ефективної системи боротьби з організованою злочинністю;
впровадження трьохетапної моделі формування державної політики у сфері бо-

ротьби з організованою злочинністю;
запровадження міжнародних стандартів і дієвих механізмів моніторингу організо-

ваної злочинності, забезпечення координації та взаємодії суб’єктів боротьби з орга-
нізованою злочинністю;

підвищення ефективності діяльності органів державної влади, що здійснюють бо-
ротьбу з організованою злочинністю, та поглиблення міжнародного співробітництва.

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ  

від 16 вересня 2020 р. № 1128-р 
Київ

Про схвалення Концепції комунікації  
у сфері гендерної рівності

1. схвалити Концепцію комунікації у сфері гендерної рівності, що додається.
2. Міністерству культури та інформаційної політики разом із заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади розробити та подати у тримісячний строк 
Кабінетові Міністрів україни план заходів з реалізації Концепції, схваленої цим роз-
порядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

сХВаЛЕНо 
розпорядженням Кабінету Міністрів україни 

від 16 вересня 2020 р. № 1128-р
КОнЦеПЦІя  

комунікації у сфері ґендерної рівності

Проблема, яка потребує розв’язання
Невід’ємним елементом становлення україни як держави, що дотримується демо-

кратичних принципів і поважає права людини та основоположні свободи, є забезпе-
чення ґендерної рівності в усіх сферах суспільного життя.

Рівність прав жінок і чоловіків є одним з фундаментальних принципів статуту ор-
ганізації об’єднаних Націй.

україна приєдналася до Пекінської декларації та Платформи дій, прийнятих на 
четвертій Всесвітній конференції ооН із становища жінок 15 вересня 1995 р., рати-
фікувала ключові договори з прав людини включно з Конвенцією про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок (1980) та її Факультативним Протоколом.

Підписана у 2014 році угода про асоціацію між україною, з однієї сторони, та Єв-
ропейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами, з іншої сторони, зобов’язує до забезпечення ґендерної рівності та 
рівних можливостей для жінок і чоловіків у сфері зайнятості, освіти та навчання, еко-
номічної та суспільної діяльності, а також у процесі прийняття рішень.

Формування та покращення розуміння суспільством завдань державної політики 
у напрямі ґендерної рівності сприяє досягненню Глобальних цілей сталого розвитку, 
проголошених ооН (резолюція Генеральної асамблеї ооН від 25 вересня 2015 р. № 
70/1) і підтриманих україною відповідно до указу Президента україни від 30 вересня 
2019 р. № 722 «Про Цілі сталого розвитку україни на період до 2030 року».

Рівність прав жінок і чоловіків закріплена Конституцією україни.
Прийнято ряд нормативно-правових актів, що заклали основу для формування 

політики досягнення гендерної рівності, фундаментальним серед яких є прийнятий 
2005 року Закон україни «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чо-
ловіків». Ґендерний компонент включено до Річної національної програми під егідою 
Комісії україна-Нато, розпорядження Кабінету Міністрів україни від 24 червня 2016 
р. № 474, яким схвалено стратегію реформування державного управління україни 
на період до 2021 року (офіційний вісник україни, 2016 р., № 55, ст. 1919; 2019 р., 
№ 14, ст. 509), розпорядження Кабінету Міністрів україни від 8 лютого 2017 р. № 142, 
яким схвалено стратегію реформування системи управління державними фінансами 
на 2017—2020 роки (офіційний вісник україни, 2017 р., № 23, ст. 659). Постановою 
Кабінету Міністрів україни від 11 квітня 2018 р. № 273 затверджено Державну соці-
альну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на пері-
од до 2021 року (офіційний вісник україни, 2018 р., № 33, ст. 1165), розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів україни від 24 лютого 2016 р. № 113 затверджено Національ-
ний план дій з виконання резолюції Ради безпеки ооН 1325 «Жінки, мир, безпека» 
на період до 2020 року (офіційний вісник україни, 2016 р., № 18, ст. 748; 2018 р., № 
72, ст. 2443), розпорядженням Кабінету Міністрів україни від 5 вересня 2018 р. № 
634 затверджено Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у за-
ключних зауваженнях Комітету ооН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої 
періодичної доповіді україни про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дис-
кримінації щодо жінок на період до 2021 року.

Розширено доступ жінок до більш як 450 професій та посад шляхом усунення 
дискримінаційних норм, зокрема у сфері безпеки та оборони.

Інтенсивно розвивається громадський рух з тематики ґендерної рівності. Діяль-
ність громадських об’єднань, акції та кампанії, в тому числі в Інтернеті, демонстру-
ють запит суспільства на якісні зміни. 77 відсотків населення україни (81 відсоток жі-
нок і 73 відсотки чоловіків) вважають рівність жінок і чоловіків важливою. Поступо-
во збільшується висвітлення питань ґендерної рівності у засобах масової інформації.

За даними Глобального звіту світового економічного форуму, україна у 2019 році 
посіла 59 місце (із 153 країн) за показником індексу ґендерного розриву.

Присутні в суспільному житті прояви нерівності, дискримінації за ознакою статі, 
сексизму, насильства за ознакою статі, сексуальних домагань, ґендерні стереотипи 
в українському суспільстві нерідко замовчуються, що є негативною тенденцією. Ра-
зом із наявністю в україні потужного жіночого руху і жіночих організацій необхідно 
визнати недостатньою кількість організацій, які зосереджуються на захисті прав чо-
ловіків, що може бути наслідком практичної відсутності у публічному дискурсі питан-
ня про дискримінацію чоловіків.

Доволі поширеним є також хибне переконання, що ґендерна тематика стосується 
лише жінок. Чоловіки так само зазнають дискримінації у реалізації певних прав або 
стають жертвами домашнього насильства, що нечасто стає загальновідомим та рідко 
висвітлюється у засобах масової інформації як соціальна проблема, адже у суспіль-
стві все ще присутній стереотип про «справжнього чоловіка», який не скаржиться 
на особисті життєві негаразди, не звертається до лікарів, не повідомляє, у тому чис-
лі правоохоронним органам, про випадки застосування до нього психологічного або 
фізичного насильства з боку жінок. тож якщо питання дискримінації жінок завдяки 
скоординованим зусиллям держави та громадянського суспільства є на порядку ден-
ному, то питання дискримінації чоловіків не отримують належної уваги.

Хибною є також думка, що ґендерна рівність зводиться до утвердження прав жі-
нок щодо реалізації себе на ринку праці чи у політиці. Необхідним є комунікування ці-
єї проблеми як проблеми вибору жінки і чоловіка, при якому самодостатнім є будь-
яке законне бажання жінки або чоловіка всупереч суспільно прийнятим стереотипам 
щодо професії, соціальної ролі, типів поведінки. у суспільстві на даний час часто бра-
кує розуміння, що жінка або чоловік, які обрали для себе основний шлях у житті че-
рез кар’єру або виховання дітей, мають право на повагу та свободу від упереджень 
незалежно від змісту цього вибору.

Існують в суспільстві і переконання в тому, що жінки і чоловіки не обмежені або 
не позбавлені своїх прав в україні, що обумовлене недостатньою обізнаністю україн-
ського суспільства про ситуацію та відповідні статистичні дані, які демонструють, де 
і в якому обсязі існують ґендерні проблеми.

украй небезпечним чинником є надзвичайно велика кількість сексистського та 
дискримінаційного контенту в інформаційному, зокрема телевізійному, просторі, у 
тому числі сексистської реклами.

Рекомендаціями Комітету міністрів Ради Європи державам-членам CM/Rec(2019)1 
від 27 березня 2019 р. щодо запобігання сексизму та боротьби з ним сексизм визна-
чено як будь-які дії, жест, візуальний прояв, вимовлені або написані слова, практи-
ку або поведінку, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші 
через свою стать, та які проявляються в публічній або приватній сфері, у мережі або 
поза нею і скеровані на (або спричиняють):

порушення власної гідності або прав людини чи групи людей;
фізичну, сексуальну, психологічну або соціально-економічну шкоду або страж-

дання особи чи групи осіб;
створення загрозливого, ворожого, принизливого або образливого середовища;
перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з бо-

ку особи чи групи осіб;
підтримку та посилення ґендерних стереотипів.
Хибною є думка, що риторика гендерних питань прирівнюється до захисту тієї чи 

іншої суспільної групи або дотримання нею привілеїв, однак питання гендерної рів-
ності стосується усього суспільства. Натомість проблема ґендерної рівності стосу-
ється всього суспільства.

Наявні в суспільстві ґендерні стереотипи відображаються, наприклад, у внутріш-
ній управлінській та організаційній практиці наукових установ і закладів освіти, освіт-
ній діяльності, наповнюваності педагогічного, науково-педагогічного складу. Галузь 
освіти є фемінізованою — жінок у ній більше 70 відсотків. Кількість чоловіків і жі-
нок неоднакова на різних рівнях управління освітою. у закладах вищої освіти близь-
ко 50 відсотків науково-педагогічного складу становлять чоловіки, у закладах до-
шкільної освіти працюють майже виключно жінки. у сфері освіти наявні прихова-
ні та відкриті елементи дискримінації за ознакою статі. Йдеться про зміст навчаль-
них предметів та навчально-методичної літератури, культуру взаємовідносин, стиль 
викладання та педагогічного спілкування, упередженість в оцінюванні навчальних та 
професійних результатів суб’єктів освітнього процесу та здобувачів освіти, мовлен-
нєвий/мовний сексизм.

Хоча жінки в цілому мають високий рівень освіти, вони недостатньо представлені 
у вищих ланках секторів праці, у суспільному житті та в політиці. станом на ІІІ квар-
тал 2019 р. ґендерний розрив в оплаті праці становив 24,3 відсотка на користь чо-
ловіків. За даними дослідження «топ-10 ґендерної політики», проведеного Мінсоц-
політики, Комітетом Верховної Ради україни з питань прав людини та громадськи-
ми об’єднаннями за підтримки Відділу демократії і врядування Місії USAID, жінки 
володіють лише 5—10 відсотками економічних ресурсів. у приватному бізнесі жін-
ки володіють 30 відсотками малих, 12,7 середніх і лише 13 відсотками великих під-
приємств.

середньостатистична тривалість життя українських чоловіків на 10—12 років ко-
ротша, ніж жінок. також чоловіки більш схильні до скоєння завершених суїцидів на 
відміну від жінок. Порушення репродуктивного та статевого здоров’я унеможливлю-
ють материнство/батьківство значної кількості жінок і чоловіків репродуктивного ві-
ку. статевий розподіл засуджених свідчить, що 90 відсотків ув’язнених, які перебува-
ють в установах Державної кримінально-виконавчої служби, –— це чоловіки. Під час 
розлучення дитина найчастіше залишається з матір’ю і право на спілкування батька з 
дитиною часто порушується. Чоловіки, які йдуть у відпустку по догляду за дитиною, 
рідко зустрічають підтримку керівництва та колег.

Нерозв’язані ґендерні проблеми українського суспільства ускладнюються ще і на-
явністю збройної агресії та тимчасовою окупацією частини Донецької та Луганської 
областей, автономної Республіки Крим та м. севастополя з боку Російської Феде-
рації. Зафіксовані випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Гі-
бридна агресія Російської Федерації сприяє активному використанню та популяриза-
ції ґендерних стереотипів з метою маргіналізації прав людини, радикалізації суспіль-

ства з використанням тематики гендерної рівності створенню перешкод для участі 
жінок у соціальному та політичному житті, у тому числі в секторі безпеки і оборони. у 
контексті гібридної агресії використовується хибна маніпуляція, що ґендерна рівність 
представляє загрозу традиційним українським цінностям.

Представлення матеріалів про жінок у засобах масової інформації залишається 
досить стереотипним та дискримінаційним. Зокрема, за даними моніторингу новин 
восьми загальнонаціональних телеканалів, десяти загальноукраїнських Інтернет-ви-
дань та семи друкованих видань, який було проведено громадськими організаціями 
«Інститут масової інформації» та «Детектор медіа» у жовтні 2017 р. на замовлення 
Національного демократичного інституту, про жінок засоби масової інформації готу-
ють матеріали втричі рідше, ніж про чоловіків (в середньому лише у 27 відсотках ви-
падків). у ролі експертів журналісти залучають жінок ще менше — лише у 19 відсо-
тках випадків (тобто тільки у кожному п’ятому матеріалі). Найчастіше жінки коменту-
ють соціальні теми, виступають учасниками кримінальної хроніки або «жовтих» но-
вин, у той час як чоловіки коментують політичні та економічні теми. Найменше жін-
ки представлені в Інтернет-виданнях (лише в 13 відсотках новин жінки виступають як 
учасники і в 15 відсотках як експерти), найбільше — у пресі (учасники 35 відсотків 
матеріалів, експерти 22 відсотків матеріалів).

Динаміка зберігається і в 2020 році. Зокрема, за даними моніторингу ґендерно-
го балансу в Інтернет-виданнях, який було проведено громадською організацією «Ін-
ститут масової інформації», після збільшення присутності жінок-експертів в 2018—
2019 роках до 24 відсотків у II кварталі 2020 р. жінки-експерти коментували у серед-
ньому лише 18 відсотків матеріалів. Що стосується учасниць в матеріалах Інтернет-
видань, то спостерігається певна позитивна динаміка — 28—29 відсотків жінок про-
тягом 2018—2020 років.

у зв’язку з викладеним та на виконання пункту 24 Національного плану дій з ви-
конання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ооН з лікві-
дації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді україни про вико-
нання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 
2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів україни від 5 верес-
ня 2018 р. № 634, розроблено Концепцію комунікації у сфері ґендерної рівності (да-
лі — Концепція).

Мета і строки реалізації Концепції
Концепція спрямована на створення майбутнього, у якому кожна жінка та чоло-

вік, що проживають в україні, користуються рівними правами та можливостями, які 
необхідні для повноцінної участі в усіх сферах суспільного життя, без дискримінації, 
насильства та експлуатації.

Метою Концепції є покращення розуміння в суспільстві суті та завдань державної 
ґендерної політики та сприйняття її як невід’ємної складової демократичної та пра-
вової держави.

Необхідною умовою реалізації Концепції є доступність загальної стратегічної мети 
кампаній для сприйняття всіма основними заінтересованими сторонами, які працю-
ють над просуванням ґендерної рівності та розширенням прав і можливостей жінок і 
чоловіків, в тому числі засобами масової інформації на національному, регіонально-
му та місцевому рівні. Це сприятиме підвищенню рівня обізнаності та розуміння ор-
ганами державної влади та громадськістю поняття ґендерної рівності, основних на-
прямів державної політики, переваг для українського суспільства, а також їх першо-
чергового значення для розвитку та миру в україні.

Реалізація Концепції розрахована на період до 2025 року.
Шляхи і способи розв’язання проблеми

Досягнення мети Концепції здійснюється шляхом:
інформування цільових аудиторій та широкого загалу про ключові концепції ґен-

дерної рівності та механізм захисту прав жінок, представлення міжнародного досві-
ду переваг для різних груп жінок і чоловіків, дівчат і хлопців від впровадження ґен-
дерної рівності;

підвищення рівня розуміння українського та міжнародного законодавства, про-
грам та політик, що сприяють ґендерній рівності та передбачають навчання з огляду 
на національний механізм;

проведення інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів, розроблення 
роз’яснень та рекомендацій для посадових осіб, інших суб’єктів реалізації Концепції 
щодо здійснення комунікацій із засобами масової інформації з питань ґендерної рів-
ності; комунікаційної підтримки ґендерного інтегрування в реформи;

активізації висвітлення тематики ґендерної рівності пресою, телерадіомовленням, 
Інтернет-виданнями, соціальними мережами, інформаційними агентствами;

обговорення тематики на публічних тематичних заходах;
висвітлення питань ґендерної рівності в Інтернеті, зокрема на офіційних веб-

сайтах органів державної влади;
проведення аудиту досліджень, визначення потреби у додаткових дослідженнях, 

проведення та широкого висвітлення результатів досліджень у засобах масової ін-
формації; врахування результатів досліджень у процесі реалізації Концепції, зокрема 
висновків про ефективність заходів, визначення тематик, не охоплених раніше дослі-
дженнями; використання досліджень для моніторингу та оцінки досягнення постав-
лених завдань тематичних кампаній та мети Концепції;

аналізу досвіду проведення кампаній та акцій громадськими об’єднаннями та між-
народними організаціями, впровадження результатів аналізу, зокрема кращих прак-
тик, під час реалізації Концепції;

спростування/трансформації ґендерних стереотипів щодо професії, соціальних 
ролей, типів поведінки тощо із залученням відомих жінок і чоловіків;

опрацювання результатів розгляду звернень і повідомлень з питань торгівлі людь-
ми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, дискримінації за ознакою 
статі, які надійшли на телефонні «гарячі лінії», до експертних рад з питань запобіган-
ня та протидії дискримінації за ознакою статі для здійснення моніторингу таких ви-
падків та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з громадськістю, особа-
ми, що належать до груп ризику, та постраждалими особами;

сприяння збільшенню участі жінок в політичній діяльності та процесах прийнят-
тя рішень, у тому числі через інформування про позитивне ставлення суспільства 
до цього;

сприяння збільшенню участі жінок і чоловіків у сферах праці, де вони менш пред-
ставлені, зокрема шляхом інформаційної підтримки самодостатності вибору кожної 
людини;

врахування ґендерних питань в освіті;
засудження проявів сексизму, дискримінації за ознакою статі, насильства за озна-

кою статі, що також часто проявляється через сексуальне насильство та сексуальні 
домагання, та формування нульової толерантності до цих явищ; спрямування кампа-
ній як на кривдників, так і на постраждалих осіб; широкого висвітлення таких випад-
ків в засобах масової інформації без засудження та звинувачення постраждалих осіб 
і моніторингу розвитку ситуацій;

сприяння підвищенню рівня громадської обізнаності та освіченості населення про 
загрози використання ґендерної тематики як інструменту гібридної агресії, а також 
переваги від рівноправної участі жінок та чоловіків у процесах, спрямованих на до-
сягнення та збереження миру;

популяризації порядку денного «Жінки, мир, безпека»;
підвищення рівня обізнаності суспільства щодо індивідуально-психологічних та 

фізіологічних особливостей жіночої і чоловічої статі, а також сприяння рівному до-
ступу обох статей до медичних послуг у закладах охорони здоров’я;

поширення інформації про ґендерні проблеми чоловіків та шляхи їх розв’язання;
інформування про чоловіків, які підтримують ґендерну рівність;
проведення наукових, соціальних та інших досліджень, спрямованих на виявлен-

ня причин суттєвої різниці у тривалості життя жінок і чоловіків, вжиття на основі 
цього стратегічних заходів з метою збільшення у майбутньому середньої тривалос-
ті життя чоловіків;

проведення моніторингу контенту в засобах масової інформації для виявлення 
сексистських та дискримінаційних практик щодо обох статей; реагування на такі ви-
падки; поширення інформації про позитивні приклади усунення дискримінаційного 
та сексистського контенту;

збільшення представництва жінок в засобах масової інформації як учасників сю-
жетів та експертів.

Концепція враховує основні напрями діяльності органів державної влади із забез-
печення ґендерної рівності та спрямована на такі теми в межах щорічних планів реа-
лізації на національному та регіональному рівні:

жінки, мир, безпека;
участь жінок у процесі прийняття рішень та політичній діяльності;
усунення насильства за ознакою статі;
розширення економічних прав та можливостей жінок, усунення ґендерного роз-

риву в оплаті праці та дотриманні трудових прав;
забезпечення рівного доступу жінок та чоловіків до правосуддя;
поєднання професійного та сімейного життя, формування відповідального мате-

ринства та батьківства;
освіта з урахуванням ґендерної тематики;
турбота про здоров’я, зокрема репродуктивне, тривалість життя та добробут жі-

нок і чоловіків, зокрема інформування щодо профілактики онкологічних та інших 
тяжких захворювань та інформаційна протидія поширенню шкідливих звичок.

Для реалізації Концепції розробляється план заходів, що затверджуються Кабіне-
том Міністрів україни. Планом заходів передбачаються конкретні заходи, індикатори 
досягнення цілей та визначається перелік відповідальних органів виконавчої влади, а 
також джерела та обсяги фінансування заходів.
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Пріоритетною темою Концепції є збільшення рівня базового розуміння ґендерної 
рівності як рівних умов для реалізації прав жінками і чоловіками та відсутності обме-
жень чи привілеїв за ознакою статі; ідентифікація та трансформація стереотипів; фор-
мування нульової толерантності до дискримінації за ознакою статі. Вона буде спрямо-
вана на різні рівні складності проблем для усіх цільових аудиторій.

Залежно від суб’єкта спрямування складність та структура комунікаційної кампанії 
визначаються за трьома основними рівнями:

експертний рівень, до якого належать експерти з ґендерних питань, державні поса-
довці, відповідальні за розроблення політики та прийняття рішень з питань ґендерної 
рівності, міжнародні організації ґендерного спрямування, громадські об’єднання, що 
займаються проблемами ґендерної рівності;

рівень державно-громадського партнерства, що включає в себе державних служ-
бовців, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
активістів;

базовий рівень — широкий загал.
таким чином, кожна з тематик буде відтворюватися на різних рівнях з урахуванням 

компетенції, потреб та очікувань цільової аудиторії. В рамках кожної теми експертна ау-
диторія отримуватиме професійний рівень контенту, державні службовці, представни-
ки органів державної влади та активісти отримуватимуть прикладні комунікації серед-
нього рівня складності, які впливатимуть на прийняття рішень та покращення розумін-
ня проблем ґендерної рівності, а широкий загал у різних можливих аспектах отримува-
тиме базову та узагальнену інформацію з кожної з пріоритетних тем. Ієрархічний під-
хід до комунікаційних кампаній та ресурсів забезпечить досягнення запланованих та 
ефективних результатів.

у рамках проведення комунікаційних кампаній невід’ємним елементом їх плануван-
ня та реалізації є чітке визначення цільових аудиторій. Запропоновані кампанії мають 
багато цільових аудиторій — як на національному, так і на міжнародному рівні. На на-
ціональному рівні аудиторії розрізнятимуться — від масштабних, у кампанії з підви-
щення обізнаності для засвоєння широкою громадськістю, до цільових сегментованих 
аудиторій та конкретних спільнот і груп інтересів, наприклад, працівники певних сфер, 
військовослужбовці, молодь тощо.

При цьому необхідно забезпечити охоплення слухачів за межами традиційної осно-
вної аудиторії, яка сприйнятлива до повідомлень щодо ґендерної рівності: зазвичай це 
жінки, які вже активні чи заінтересовані у цій конкретній програмі та мають відносно 
високий освітній рівень.

сполучення підгруп аудиторій із правильною передачею повідомлень та викорис-
танням відповідних інструментів матиме вирішальне значення для успіху кампанії, на-
приклад, використання соціальних мереж для цілеспрямування кампанії на молодь.

ураховуючи євроінтеграційний вектор україни, громадяни країн — членів Європей-
ського союзу, у тому числі представники міжнародних інституцій, також є важливою 
додатковою аудиторією для поширення інформаційних повідомлень в рамках реалі-
зації Концепції.

Цільовими аудиторіями, які тією чи іншою кампанією охоплюються під час реаліза-
ції Концепції, є: чоловіки, хлопці, жінки, дівчата, молодь, підлітки, сільські та міські ау-
диторії, особи, відповідальні за ухвалення рішень, — політики та державні службовці 
на всіх рівнях, працівники освітньої сфери — на початковому, середньому та вищому 
рівні, сектор охорони здоров’я, сектор безпеки і оборони, постачальники послуг, робо-
тодавці, сектори підприємництва та комерційної діяльності, громадянське суспільство, 
представники засобів масової інформації.

Інструментами та ресурсами, через які буде здійснюватися реалізація Концепції, є:
взаємодія з пресою, телерадіомовленням, Інтернет-виданнями, соціальними мере-

жами, інформаційними агентствами;
поширення рекламних матеріалів та поліграфічної продукції;
проведення публічних виступів, дискусій;
співпраця з громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями, депута-

тами, Збройними силами, профспілками, роботодавцями, науковцями, експертами, 
представниками іноземних урядових інституцій, послами тощо.

Невід’ємним елементом реалізації Концепції є розроблення інформаційних повідо-
млень та матеріалів з метою смислового наповнення передбачених кампаній. Допусти-
мим при цьому є використання вже сформованих повідомлень та матеріалів громад-
ськими об’єднаннями та правозахисними ініціативами. Повідомлення та матеріали роз-
робляються відповідно до цільових аудиторій, їх мотивів, цінностей та з урахуванням 
характеристик, притаманних конкретній аудиторії.

Розроблення та поширення інформаційних повідомлень та матеріалів потребує: ви-
значення уповноважених виконавців, які будуть здійснювати розроблення та забезпе-
чувати поширення інформаційних повідомлень та матеріалів для кожної теми та кам-
панії; розроблення списку питань відповідних тематичних сфер та аргументованих від-
повідей на них; подальше поширення цих відповідей згідно із запитами та потребами 
окремих аудиторій.

З метою ефективного використання усіх наявних ресурсів необхідною є реаліза-
ція таких етапів:

визначення уповноважених виконавців з розроблення переліків засобів масової ін-
формації, через які доцільно поширювати інформаційні повідомлення та матеріали;

сегментація переліків засобів масової інформації, інших інструментів та ресурсів з 
метою закладення основи стратегічного підходу до цільових аудиторій;

визначення уповноважених виконавців з розроблення інструментів, заходів кому-
нікації тощо;

розроблення інформаційних бюлетенів — один узагальнений та по одному для 
кожної з тем кампанії, прес-пакетів, аналітичних записок, інформаційних пакетів тощо;

постійний моніторинг позитивної та негативної реакції на кампанію та підготовка 
відповідних інформаційних повідомлень чи матеріалів у разі потреби;

організація місії щодо визначення впливу збройної агресії на різні групи жінок і чо-
ловіків, дівчат і хлопців на території Донецької та Луганської областей із подальшим 
оприлюдненням результатів.

Ефективність Концепції визначається на підставі дослідження, моніторингу та 
оцінки її реалізації. Метою цього є спрощення формулювань інформаційних повідо-
млень та матеріалів, розуміння того, яким чином змінюється суспільна думка, вияв-
лення, які комунікаційні методології є більш ефективними, які повідомлення і у яких 
демографічних верствах знаходять відгук, тощо.

бажаним при цьому є проведення первинних досліджень з метою встановлення 
вихідних даних щодо суспільної думки та подальший порівняльний аналіз початко-
вих результатів із проміжними (у разі наявності) та фінальними — після закінчення 
проведення кампаній.

очікувані результати
Реалізація Концепції створить сприятливі умови для покращення сприйняття пи-

тання ґендерної рівності в суспільстві, розуміння та підтримки основних принципів 
рівності, популяризації серед різних цільових аудиторій нетерпимості до усіх форм 
дискримінації, подолання усталених стереотипів стосовно ґендерних ролей, а також 
укорінення у суспільстві стандартів рівності прав жінок і чоловіків.

Крім того, Концепція сприятиме сталому розвитку і прогресу українського сус-
пільства в цілому, а також виконанню програми реформ на досягнення стратегічної 
мети членства в Європейському союзі та Північноатлантичному альянсі.

обсяг фінансових, матеріально-технічних,  
трудових ресурсів

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок та в межах коштів державного і міс-
цевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ 

від 9 вересня 2020 р. № 1095-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну 
посаду першого заступника Голови 

Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру

Погодитися з пропозицією Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства україни Петрашка І. Р. щодо необхідності призначення на вакантну по-

саду першого заступника Голови Державної служби україни з питань геодезії, карто-
графії та кадастру шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити Голову Державної служби україни з питань геодезії, картографії та ка-
дастру Лещенка Р. М. уповноваженою особою для проведення співбесіди в установ-
леному порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ 

від 9 вересня 2020 р. № 1096-р 
Київ

Про необхідність призначення  
на вакантну посаду заступника Голови 

Державної казначейської служби України 
з питань цифрового розвитку, цифрових 

трасформацій і цифровізації
Погодитися з пропозицією Міністра фінансів україни Марченка с. М. щодо не-

обхідності призначення на вакантну посаду заступника Голови Державної казначей-
ської служби україни з питань цифрового розвитку, цифрових трасформацій і циф-
ровізації шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити першого заступника Міністра фінансів улютіна Д. В. уповноваженою 
особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
Розпорядження  

від 16 вересня 2020 р. № 1113-р 
Київ

Про призначення Шевченка П. в.  
заступником Голови Державної служби 
України з питань геодезії‚ картографії  

та кадастру
Призначити Шевченка Павла Володимировича заступником Голови Державної 

служби україни з питань геодезії‚ картографії та кадастру з 17 вересня 2020 р. шля-
хом укладення контракту про проходження державної служби на період дії каранти-
ну, установленого з метою запобігання поширенню на території україни гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ  

від 16 вересня 2020 р. № 1115-р 
Київ

Про призначення Потія О. в. заступником 
Голови Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України

Призначити Потія олександра Володимировича заступником Голови Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ  

від 16 вересня 2020 р. № 1123-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду 
державного бюджету для здійснення заходів 
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

яка виникла у червні 2020 р. на території 
Чернівецької області

1. у зв’язку з надзвичайною ситуацією природного характеру, яка виникла у червні 
2020 р. на території Чернівецької області, виділити Чернівецькій облдержадміністра-
ції 432 847,409 тис. гривень для здійснення заходів з ліквідації її наслідків.

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

2. Чернівецькій облдержадміністрації:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку громад та 

територій, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та 
Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, передба-
чених пунктом 1 цього розпорядження;

подати до 25 грудня 2020 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства, Міністерству фінансів, Міністерству розвитку громад та терито-
рій і Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згід-
но з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ  

від 16 вересня 2020 р. № 1124-р 
Київ

Про схвалення основних напрямів діяльності 
акціонерного товариства «Державний 

експортно-імпортний банк України»  
на 2020 — 2024 роки

1. схвалити основні напрями діяльності акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк україни» на 2020 — 2024 роки, що додаються до ори-
гіналу.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів укра-
їни від 11 вересня 2019 р. № 788 «Про  схвалення основних напрямів діяльності ак-
ціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк україни» на 2019 — 
2023 роки».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ  

від 16 вересня 2020 р. № 1125-р 
Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2  
до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 7 листопада 2014 р. № 1085
Внести у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів україни від 7 листопа-

да 2014 р. № 1085 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких 
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку 
населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (офіційний вісник україни, 
2014 р., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 16, ст. 564, № 50, ст. 1759) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗатВЕРДЖЕНо  
розпорядженням Кабінету Міністрів україни 

від 16 вересня 2020 р. № 1125-р

ЗМІнИ,  
що вносяться у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету  

Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085

1. Розділ «Донецька область» додатка 1 після позиції «с. Доля» доповнити пози-
цією «с. Заїченко».

2. у розділі «Донецька область» додатка 2:
позиції
«с. Гнутове (м. Маріуполь) 
смт сартана (м. Маріуполь)
смт талаківка (м. Маріуполь)
с-ще Ломакине (м. Маріуполь)»
замінити такими позиціями: 
«с. Гнутове (талаківська селищна рада) (м. Маріуполь)
смт сартана (сартанська селищна рада) (м. Маріуполь)
смт талаківка (талаківська селищна рада) (м. Маріуполь)
с-ще Ломакине (талаківська селищна рада) (м. Маріуполь)»;
виключити таку позицію: 
«с. Заїченко».

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ  

від 16 вересня 2020 р. № 1129-р 
Київ

Про подання на ратифікацію верховною 
радою України Протоколу між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом сполученого 
Королівства великої Британії та Північної 

Ірландії про внесення змін до Меморандуму 
про взаєморозуміння між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом сполученого 
Королівства великої Британії та Північної 
Ірландії щодо обміну та взаємної охорони 
інформації з обмеженим доступом у сфері 

оборони
Подати на ратифікацію Верховною Радою україни Протокол між Кабінетом Міні-

стрів україни та урядом сполученого Королівства Великої британії та Північної Ір-
ландії про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Мі-
ністрів україни та урядом сполученого Королівства Великої британії та Північної Ір-
ландії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері 
оборони, вчинений 17 листопада 2017 р. у м. Лондоні та 20 лютого 2018 р. у м. Києві.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ  

від 16 вересня 2020 р. № 1122-р 
Київ

Про реалізацію експериментального 
проекту щодо впровадження електронного 

документообігу електронної товарно-
транспортної накладної

1. Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури стосовно реалізації до 
31 грудня 2020 р. на території україни експериментального проекту щодо впрова-
дження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної 
(далі — експериментальний проект).

2. Міністерству інфраструктури подати до 15 лютого 2021 р. Кабінетові Міністрів 
україни звіт про результати реалізації експериментального проекту.

3. установити, що:
експериментальний проект реалізується відповідно до Порядку реалізації експе-

риментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електро-
нної товарно-транспортної накладної, затвердженого наказом Міністерства інфра-
структури від 7 травня 2020 р. № 301;

на період дії експериментального проекту адміністратором системи електронно-
го документообігу електронної товарно-транспортної накладної є громадська ор-
ганізація «Інститут аналітики та адвокації», яка володіє зазначеною системою та 
зобов’язується в установленому законодавством порядку безоплатно передати в по-
вному обсязі виключні майнові права інтелектуальної власності на неї в державну 
власність після завершення реалізації експериментального проекту;

на період дії експериментального проекту на території україни одночасно з ви-
користанням системи електронного документообігу електронної товарно-транспорт-
ної накладної використовуються товарно-транспортні накладні в паперовій формі;

учасниками експериментального проекту є товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «соВтЕс», «ВЧасНо сЕРВІс», «ДоКуМЕНт. оНЛаЙН», «ІНтЕКРЕсІ ДІЛЗ», 
«атс», «сМаРттЕНДЕР», «ППЛ 33-35», які укладають відповідні угоди про підклю-
чення з громадською організацією «Інститут аналітики та адвокації»;

супроводження та координація експериментального проекту здійснюється Мініс-
терством інфраструктури.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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