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документи
  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  

«Про Державний бюджет України  
на 2020 рік» щодо забезпечення 
оздоровлення і відпочинку дітей,  

які потребують особливої уваги та підтримки
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Ві-

домості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31; із змінами, внесеними закона-
ми України від 14 січня 2020 року № 436-IX, від 16 січня 2020 року № 468-IX, від 17 
березня 2020 року № 530-IX, від 30 березня 2020 року № 548-IX, від 13 квітня 2020 
року № 553-IX, від 18 червня 2020 року № 726-IX, від 3 липня 2020 року № 746-IX  
і № 751-IX, від 13 липня 2020 року № 757-IX, від 14 липня 2020 року № 769-IX та від 
25 серпня 2020 року № 822-IX) такі зміни:

1. У статті 1: 
в абзаці другому цифри «978.717.052» та «858.291.187,8» замінити відповідно 

цифрами «978.797.052» та «858.371.187,8»;
в абзаці третьому цифри «1.269.307.100,3» та «1.137.962.386,1» замінити відпо-

відно цифрами «1.269.387.100,3» та «1.138.042.386,1».
2. Внести зміни до додатків № 1 та № 3 до Закону України «Про Державний бю-

джет України на 2020 рік» відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим За-

коном затвердити порядок використання коштів державного бюджету, передбаче-
них на забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої ува-
ги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які 
розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, відне-
сені до категорії гірських) Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, 
на узбережжі Чорного і Азовського морів, з урахуванням положень законів України 
«Про оздоровлення та відпочинок дітей» та «Про публічні закупівлі».

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
1 вересня 2020 року 
№ 829-IX

Із додатками № 1—2 до закону можна ознайомитися на сайті «УК».

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 222 Виборчого 
кодексу України щодо спрощення умов 

реєстрації кандидатів у депутати на місцевих 
виборах

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Пункт 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу України (Відомості Верхо-

вної Ради України, 2020 р., №№ 7—9, ст. 48) виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим За-

коном:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Центральній виборчій комісії у місячний строк з дня набрання чинності цим За-

коном привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
15 вересня 2020 року 
№ 884-IX

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про невідкладні заходи із запобігання 
та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі, захисту прав 
осіб, які постраждали від такого насильства

З метою додержання гарантій із захисту прав та інтересів осіб, які постражда-
ли від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, а також забезпечення належ-
ного реагування на випадки такого насильства, надання допомоги постраждалим особам, 
створення умов для реалізації кожною дитиною права на зростання у безпечному сімейно-
му оточенні ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Визнати за необхідне невідкладне здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі, спрямованих на захист прав та ін-
тересів осіб, які постраждали від такого насильства.

2. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити розроблення з урахуванням міжнародних стандартів та затвердити план 

невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення комплексного інтегрованого підходу 
до подолання домашнього насильства, насильства за ознакою статі, передбачивши, зокре-
ма, заходи щодо:

розроблення та затвердження державної соціальної програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року;

удосконалення координації та взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобі-
гання та протидії домашньому насильству;

належного кадрового забезпечення спеціально уповноважених органів у сфері запобі-
гання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, підвищення рівня 
професійного розвитку фахівців у цій сфері;

ефективного функціонування спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, зо-
крема їх фінансового забезпечення відповідно до обґрунтованих потреб;

актуалізації діяльності Міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографіч-
ного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми;

забезпечення належного функціонування Єдиного державного реєстру випадків до-
машнього насильства та насильства за ознакою статі, збереження та захисту даних Реє-
стру;

затвердження типової програми для постраждалих осіб, а також удосконалення типо-
вої програми для кривдників з визначенням особливостей проходження такої програми ді-
тьми-кривдниками, надання відповідних методичних рекомендацій щодо реалізації таких 
програм;

удосконалення порядку прийому і розгляду заяв та повідомлень про домашнє насиль-
ство стосовно дітей та за участю дітей, виявлення дітей, які постраждали від домашнього 
насильства, а також організації надання їм допомоги та захисту;

опрацювання питання щодо запровадження мобільних груп з реагування на випадки до-
машнього насильства;

удосконалення з урахуванням міжнародних стандартів організації роботи підрозділів 
ювенальної превенції Національної поліції України з дітьми-кривдниками;

імплементації принципів ненасильницької поведінки та недискримінації в освітній та ви-
ховний процес у закладах освіти, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, формуван-
ня у всіх учасників процесу навичок толерантної поведінки, спілкування та взаємодії, удо-
сконалення діяльності шкільної психологічної служби;

опрацювати питання щодо можливості надання посадовим особам служб у справах ді-
тей, органів опіки та піклування доступу до відомостей, що становлять лікарську таємницю, 
відомостей досудового розслідування у випадках, коли одержання таких відомостей є не-
обхідним для прийняття рішень стосовно захисту прав і законних інтересів дитини, та за ре-
зультатами такого опрацювання підготувати та внести в установленому порядку пропозиції 
щодо удосконалення законодавства;

удосконалення законодавства щодо застосування процедури примирення у справах, 
пов’язаних із домашнім насильством, а також стосовно забезпечення права особи, яка по-
страждала від домашнього насильства, на пред’явлення позову про розірвання шлюбу;

забезпечення ефективного моніторингу, обліку даних та контролю у сфері запобіган-
ня та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, визначення критеріїв 
оцінки ефективності діяльності суб’єктів цієї сфери, якості послуг, наданих постраждалим 
особам, виконання відповідних бюджетних та регіональних програм;

актуалізації показників та методики збору статистичної інформації щодо випадків до-
машнього насильства, насильства за ознакою статі;

забезпечення ефективного інформування населення про права осіб, постраждалих від 
домашнього насильства, насильства за ознакою статі, та механізми їх реалізації, про по-
слуги, які надають загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб, спо-
соби їх одержання, відповідальність осіб, які вчинили домашнє насильство, насильство за 
ознакою статі;

підтримки ініціатив громадськості з проведення інформаційних кампаній, спрямованих 
на формування у суспільстві нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки, 
підвищення рівня обізнаності населення про форми, причини і наслідки домашнього на-
сильства, види та способи одержання допомоги постраждалими особами;

2) забезпечити розроблення та внести в шестимісячний строк у встановленому порядку 
на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на:

забезпечення додаткових процесуальних гарантій неповнолітнім особам при проведен-
ні їх допиту, опитування під час кримінального провадження, що базуються на найкращих 
міжнародних практиках, зокрема на моделі «Barnahus»;

встановлення відповідальності за переслідування (сталкінг), у тому числі із застосуван-
ням засобів електронних комунікацій, як насильства за ознакою статі;

3) щороку оприлюднювати інформацію про ситуацію у сфері запобігання та протидії до-
машньому насильству і насильству за ознакою статі та результати вжитих заходів.

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям у взаємодії з органами міс-
цевого самоврядування та іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобіган-
ня та протидії домашньому насильству на місцевому рівні, забезпечити в установленому 
порядку:

розроблення та затвердження планів невідкладних заходів із запобігання та протидії до-
машньому насильству та насильству за ознакою статі, у тому числі щодо виявлення фак-
тів домашнього насильства та своєчасності реагування на них, інформування про такі фак-
ти, надання належної допомоги і захисту постраждалим особам, здійснення роботи з крив-
дниками;

вирішення питання щодо належного кадрового забезпечення діяльності суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, підвищення 
ефективності їх взаємодії;

створення відповідно до обґрунтованих потреб мережі служб підтримки постраждалих 
осіб та забезпечення їх належного функціонування;

поширення інформації про заходи, що здійснюються з метою запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі, права та соціальні послуги, яки-
ми можуть скористатися постраждалі особи, а також контактні дані суб,єктів, що здійсню-
ють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, з розміщенням такої 
інформації на офіційних вебсайтах місцевих органів виконавчої влади;

опрацювання питання щодо створення допоміжних органів з питань запобігання та про-
тидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі.

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

м. Київ
21 вересня 2020 року
№398/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення Я. Мельника  
Надзвичайним і Повноважним Послом 

України в Італійській Республіці
Призначити МЕЛЬНИКА Ярослава Володимировича Надзвичайним і Повноважним 

Послом України в Італійській Республіці.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
21 вересня 2020 року
№399/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про надання комунальному закладу 
Львівської обласної ради Львівська 

державна академічна чоловіча хорова 
капела «Дударик« з колективом-супутником 

хором хлопчиків статусу національного
З метою підтримки і розвитку українського хорового мистецтва та враховуючи 

вагомий внесок комунального закладу Львівської обласної ради Львівська держав-
на академічна чоловіча хорова капела «Дударик» з колективом-супутником хором 
хлопчиків, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Надати комунальному закладу Львівської обласної ради Львівська державна 
академічна чоловіча хорова капела «Дударик» з колективом-супутником хором хлоп-
чиків статус національного й надалі іменувати його — комунальний заклад Львів-
ської обласної ради Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Ду-
дарик» з колективом-супутником хором хлопчиків.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
21 вересня 2020 року
№401/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення А. Плахотнюка 
Надзвичайним і Повноважним Послом 

України в Королівстві Швеція
Призначити ПЛАХОТНЮКА Андрія Миколайовича Надзвичайним Повноважним 

Послом України в Королівстві Швеція.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
21 вересня 2020 року
№402/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 2 вересня 2020 р. № 851 
Київ

Про утворення Комісії з питань координації 
виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами — 

членами, з іншої сторони
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Комісію з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енер-
гії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань координації виконання Угоди про асо-
ціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтова-
риством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до постанови Кабінету Міністрів України  
від 2 вересня 2020 р. № 851

СКЛАД  
Комісії з питань координації виконання Угоди про  

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським  
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і  

їхніми державами — членами, з іншої сторони
Прем’єр-міністр України, голова Комісії
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, за-

ступник голови Комісії

Перший заступник Голови Верховної Ради України, заступник голови Комісії (за згодою)
Заступник Керівника Офісу Президента України, заступник голови Комісії (за згодою)
Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Комісії
Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій
Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості
Віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації
Міністр Кабінету Міністрів України
Міністр внутрішніх справ
Міністр енергетики
Міністр закордонних справ
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів
Міністр інфраструктури
Міністр культури та інформаційної політики
Міністр молоді та спорту
Міністр оборони
Міністр освіти і науки
Міністр охорони здоров’я
Міністр розвитку громад та територій
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Міністр соціальної політики
Міністр у справах ветеранів
Міністр фінансів
Міністр юстиції
Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України
Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським 

Союзом (за згодою)
Представник України при Європейському Союзі (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 2 вересня 2020 р. № 851
ПОЛОЖЕННЯ  

про Комісію з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною,  
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством  

з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони
1. Комісія з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною, з од-

нієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енер-
гії і їхніми державами — членами, з іншої сторони (далі — Комісія), є тимчасовим кон-
сультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним для забезпечення 
здійснення координації дій органів виконавчої влади під час виконання Угоди про асоці-
ацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтова-
риством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони (далі — Уго-
да про асоціацію).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, міжнародни-
ми договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також 
указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими від-
повідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим По-
ложенням.

3. Основними завданнями Комісії є:
1) забезпечення підготовки пропозицій щодо розвитку відносин з ЄС у сфері європей-

ської інтеграції з урахуванням поточного стану співробітництва з ЄС та подання їх Кабі-
нету Міністрів України;

2) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з метою їх узго-
дження з питань:

комунікації на рівні двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС і надання відпо-
відних рекомендацій щодо такої комунікації;

підготовки та проведення переговорів/ведення діалогу із стороною ЄС щодо виконан-
ня Угоди про асоціацію;

3) удосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до її компетенції.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану виконання Угоди про асоціацію та причин виникнення про-

блем у процесі реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції;
2) вивчає результати діяльності органів виконавчої влади щодо виконання плану за-

ходів з виконання Угоди про асоціацію та узгоджує пропозиції щодо їх оновлення в ра-
зі потреби;

3) проводить моніторинг діяльності органів виконавчої влади з розроблення проектів 
законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Угоди про 
асоціацію, інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і до-
мовленостей між Україною та ЄС;

4) заслуховує на своєму засіданні пропозиції органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, представників громадських організацій та бізнесу щодо погли-
блення та розширення відносин з ЄС та удосконалення процесу і результатів виконання 
Угоди про асоціацію;

5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань розвитку 
відносин з ЄС у сфері європейської інтеграції;

6) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропо-
зиції з питань розвитку відносин з ЄС у сфері європейської інтеграції; 

7) надає органам виконавчої влади рекомендації щодо здійснення комунікації на рів-
ні двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС з питань виконання Угоди про асо-
ціацію;

8) заслуховує пропозиції органів виконавчої влади щодо дій з підготовки та проведен-
ня переговорів/ведення діалогу із стороною ЄС щодо виконання Угоди про асоціацію та 
узгоджує їх на своєму засіданні.

5. Комісія має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконав-

чої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необ-
хідну інформацію для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати на свої засідання представників центральних і місцевих органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за 
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників громад-
ських організацій та бізнесу (за згодою);

3) заслуховувати думки та пропозиції експертів, науковців, представників громад-
ських організацій та бізнесу з питань розвитку відносин з ЄС у сфері європейської ін-
теграції;

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або 
тимчасові робочі групи;

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними ор-

ганами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організа-
ціями, інституціями ЄС.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.
Головою Комісії є Прем’єр-міністр України.
Голова Комісії затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до ньо-

го зміни.
8. Голова Комісії:
1) здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію роботи Комісії;
2) скликає засідання Комісії;
3) головує на засіданнях Комісії;
4) забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з міністерствами, інши-

ми центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування, науковими установами та громадськими організа-
ціями.

9. Заступник голови Комісії:
1) взаємодіє з іншими членами Комісії з метою формування порядку денного засі-

дання Комісії;
2) приймає від членів Комісії пропозиції щодо питань, які потребують включення до 

порядку денного засідання Комісії;
3) погоджує порядок денний та питання, що розглядаються на засіданнях Комісії.
10. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови Комі-

сії у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Член Комісії має право ініціюва-
ти проведення засідання.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
Засідання проводить її голова, а в разі його відсутності — один із заступників голови 

Комісії за рішенням голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.
11. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що на-

лежать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації Комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосува-

ло більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підпису-

ється головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Комісії та Кабі-
нетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій 
формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Ка-
бінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої 
влади відповідно до своїх повноважень.

13. Інформаційне, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комі-
сії здійснює Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секре-
таріату Кабінету Міністрів України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/829-20#Text
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА  
від 9 вересня 2020 р. № 850 

Київ

Деякі питання організації фінансового 
моніторингу

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 8, частин першої, чотирнадцятої стат-
ті 16, частини п’ятої статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалі-
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Кабінет Міністрів 
України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлен-

ня на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання 
суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового мо-
ніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторин-
гу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розпо-
всюдження зброї масового знищення;

Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформа-
ції про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів 
первинного фінансового моніторингу.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 552 «Деякі питан-

ня організації фінансового моніторингу» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, 
ст. 2120);

пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 343 (Офіційний вісник 
України, 2018 р., № 40, ст. 1408).

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

 від 9 вересня 2020 р. № 850
ПОРЯДОК 

подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами 

первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового  
моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому 

моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму  

та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
1. Цей Порядок визначає механізм подання суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу (далі — суб’єкти) до Держфінмоніторингу відповідно до Закону Украї-
ни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення» (далі — Закон) інформації, необхідної для взяття їх на облік як 
суб’єктів та зняття з обліку/поновлення на обліку, реєстрації та подання суб’єктами 
Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансово-
му моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиван-
ням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансу-
ванням розповсюдження зброї масового знищення (далі — інформація, пов’язана з 
проведенням фінансового моніторингу).

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб’єктів та відокремлені підрозділи 
суб’єкта, які є окремими юридичними особами та яким суб’єктом надано дозвіл са-
мостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу 
(крім суб’єктів, щодо яких Національний банк відповідно до статті 18 Закону виконує 
функції з державного регулювання і нагляду).

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
візуальна форма повідомлення — відображення електронними засобами або на 

папері у формі, придатній для приймання людиною змісту даних, які містить пові-
домлення;

е-кабінет системи фінансового моніторингу (е-кабінет) — електронна система 
взаємодії між Держфінмоніторингом та суб’єктами, суб’єктами державного фінансо-
вого моніторингу, правоохоронними та іншими державними органами;

користувач — особа, уповноважена суб’єктом на інформаційний обмін з Держ-
фінмоніторингом з використанням е-кабінету;

особистий кабінет — приватна складова е-кабінету, що створюється користува-
чем для забезпечення передбаченого Законом інформаційного обміну з Держфінмо-
ніторингом, доступ до якого надається після проходження користувачем електронної 
ідентифікації за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації чи квалі-
фікованого електронного підпису;

повідомлення — електронний документ (файл інформаційного обміну), що міс-
тить інформацію для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єкта 
чи інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу, що надається 
суб’єктом до Держфінмоніторингу, а також інформацію, що доводиться до суб’єкта 
Держфінмоніторингом відповідно до Закону;

прикладний програмний інтерфейс — складова е-кабінету, що забезпечує авто-
матизацію взаємодії користувача з функціоналом е-кабінету.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі, Законах України «Про 
електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі по-
слуги».

4. Подання суб’єктом будь-якої інформації Держфінмоніторингу здійснюється в 
електронній формі до єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — єдина 
інформаційна система) з використанням складових е-кабінету: особистого кабінету 
або прикладного програмного інтерфейсу.

Строком подання суб’єктом інформації в електронній формі є дата та час подання 
повідомлення в особистому кабінеті або у разі використання прикладного програм-
ного інтерфейсу — дата та час формування Держфінмоніторингом відповідного по-
відомлення про обробку такої інформації.

Підтвердженням факту подання суб’єктом інформації в електронній формі є отри-
мання ним відповідного повідомлення Держфінмоніторингу.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання  Держфін-
моніторингу інформації в електронній формі, суб’єкт подає її в паперовій формі шля-
хом надсилання заповненої візуальної форми повідомлення поштою з повідомлен-
ням про вручення поштового відправлення або вручення під розписку.

Підтвердженням факту подання суб’єктом інформації у паперовій формі є наяв-
ність у суб’єкта документа, виданого оператором поштового зв’язку, що засвідчує 
факт надсилання відповідної інформації з повідомленням про вручення поштового 
відправлення, або відмітки Держфінмоніторингу про отримання інформації (із зазна-
ченням дати та часу її отримання).

Доведення Держфінмоніторингом інформації до суб’єкта здійснюється в електро-
нній формі через е-кабінет.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості отримання інформа-
ції через е-кабінет, — в паперовій формі шляхом надсилання візуальної форми пові-
домлення на поштову адресу суб’єкта, яка внесена ним до е-кабінету.

Строком доведення до суб’єкта інформації в електронній формі є дата та час фор-
мування Держфінмоніторингом відповідного повідомлення, що зазначені у ньому.

Строком доведення до суб’єкта інформації у паперовій формі є дата реєстрації 
отриманого повідомлення суб’єктом або наявність у Держфінмоніторингу докумен-
та, виданого оператором поштового зв’язку, що засвідчує факт отримання відповід-
ної інформації з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Формат, структура, реквізити повідомлень, вимоги, довідники для їх заповнення, 
візуальна форма повідомлень, порядок інформаційної взаємодії суб’єкта з Держ-
фінмоніторингом, а також порядок створення особистого кабінету та доступу до 
е-кабінету визначаються Мінфіном з урахуванням вимог законодавства про захист 
персональних даних.

5. Суб’єкти, зазначені у пунктах 1—6, 8, 9, та спеціально визначені суб’єкти, які є 
юридичними особами, зазначені у підпунктах «а» — «в» та «е» пункту 7 частини дру-
гої статті 6 Закону, стають на облік у Держфінмоніторингу як суб’єкти протягом трьох 
робочих днів з дати призначення працівника, відповідального за проведення фінан-
сового моніторингу, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції (дати 
встановлення ділових відносин з клієнтом).

Спеціально визначені суб’єкти, що провадять свою діяльність одноособово, без 
утворення юридичної особи, зазначені у підпунктах «а» — «в» та «е» пункту 7 части-
ни другої статті 6 Закону, стають на облік у Держфінмоніторингу як суб’єкти не піз-
ніше дня проведення першої фінансової операції (дати встановлення ділових відно-
син з клієнтом).

Спеціально визначені суб’єкти, зазначені у підпунктах «г» — «д» та «є» — «з» 
пункту 7 частини другої статті 6 Закону, стають на облік у Держфінмоніторингу як 
суб’єкти не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом (проведення фі-
нансової операції) у випадках, визначених статтею 10 Закону.

Суб’єкти стають на облік шляхом подання Держфінмоніторингу інформації, необ-
хідної для взяття їх на облік.

6. Інформація, необхідна для взяття суб’єкта на облік, обов’язково повинна місти-
ти відомості про реєстрацію суб’єкта, його місцезнаходження, відповідального пра-
цівника, особу, яка тимчасово виконуватиме обов’язки відповідального працівника у 
разі його відсутності (у разі призначення такої особи), а також відокремлені підрозді-
ли, що є окремими юридичними особами та яким надано дозвіл самостійно подавати 
інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу.

7. Інформація про припинення/поновлення діяльності, необхідна для зняття з об-
ліку/поновлення на обліку суб’єкта, обов’язково повинна містити причини припинен-
ня/поновлення діяльності.

Інформація про припинення діяльності подається суб’єктом не пізніше ніж протя-
гом трьох робочих днів з дня настання відповідної події, зокрема:

завершення процедури ліквідації суб’єкта з внесенням запису про це до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань;

анулювання ліцензії та/або інших документів, що надають право на провадження 
суб’єктом діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта;

виключення суб’єкта з реєстру, що надає право на провадження суб’єктом діяль-
ності, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта;

рішення (наказу) державного органу про припинення діяльності суб’єкта;
прийняття суб’єктом згідно з установчими документами рішення про припинення 

провадження певного виду діяльності, що підпадає під дію Закону, у разі, коли піс-
ля його прийняття суб’єкт не провадить такого виду діяльності та/або не проводить 
фінансові операції, продовжуючи займатись професійною та/або господарською ді-
яльністю.

Інформація про поновлення діяльності/певного виду діяльності, що підпадає під 
дію Закону, подається суб’єктом не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня 
настання відповідної події, зокрема прийняття суб’єктом згідно з установчими до-
кументами рішення про поновлення діяльності / певного виду діяльності, що підпа-
дає під дію Закону.

8. У разі зміни інформації, яка подана суб’єктом до Держфінмоніторингу для взят-
тя його на облік, суб’єкт протягом трьох робочих днів з дати настання таких змін по-
дає Держфінмоніторингу відповідне повідомлення.

9. У разі подання неналежним чином оформленої суб’єктом інформації, необхід-
ної для взяття його на облік (зняття з обліку / поновлення на обліку, внесення змін 
до інформації, яка стала підставою для взяття суб’єкта на облік), (подання інформа-
ції не в повному обсязі або з помилками), Держфінмоніторинг відмовляє у взятті її на 
облік та доводить відповідну інформацію до суб’єкта. У такому разі суб’єкт протягом 
трьох робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення зобов’язаний пода-
ти інформацію у повному обсязі та/або без помилок.

10. Реєстрація суб’єктом фінансових операцій, що підлягають фінансовому моні-
торингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з проведенням фінансового мо-
ніторингу, проводиться шляхом внесення відповідної інформації до реєстру, який ве-
деться суб’єктом.

Реєстром є послідовна сукупність записів про фінансові операції, що підлягають 
фінансовому моніторингу, іншу інформацію, пов’язану з проведенням фінансово-
го моніторингу, які формуються суб’єктом за визначеними у пункті 12 цього Поряд-
ку реквізитами.

11. До реєстру вноситься інформація про:
порогові фінансові операції або спробу їх проведення;
підозрілі фінансові операції (діяльність) або спробу їх проведення;
відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансо-

вої операції;
розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підпри-
ємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних влас-
ників, отриманою суб’єктом у результаті проведення належної перевірки клієнта;

зупинення фінансових операцій;
зупинення видаткових фінансових операцій;
замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розпо-

всюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
12. Під час внесення інформації до реєстру зазначаються:
порядковий номер і дата реєстрації інформації;
дані про вид інформації;
дата та час надіслання інформації до Держфінмоніторингу;
прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка внесла інформацію до реєстру;
дата та час отримання від Держфінмоніторингу інформації про взяття на об-

лік / відмову у взятті на облік наданої суб’єктом інформації.
13. Суб’єкт забезпечує реєстрацію фінансових операцій та іншої інформації, 

пов’язаної з проведенням фінансового моніторингу, зокрема з використанням за-
собів автоматизації.

За рішенням суб’єкта згідно з вимогами, встановленими суб’єктом державного 
фінансового моніторингу, який відповідно до Закону виконує функції державного 
регулювання та нагляду за цим суб’єктом, його відокремлені підрозділи, які є окре-
мими юридичними особами, можуть самостійно проводити реєстрацію фінансових 
операцій та іншої інформації, пов’язаної з проведенням фінансових операцій, та по-
давати інформацію про них до єдиної інформаційної системи шляхом внесення її до 
е-кабінету.

14. Реєстр ведеться в електронній формі за місцезнаходженням суб’єкта.
Виправлення інформації, внесеної до реєстру, не допускається. У разі допущення 

помилки в інформації, внесеній до реєстру, така інформація анулюється, а виправ-
лена інформація вноситься до реєстру під новим номером і новою датою реєстрації.

15. Суб’єкт подає Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції та іншу 
інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу, у визначених Зако-
ном випадках шляхом внесення її до              е-кабінету.

16. У разі подання неналежним чином оформленої суб’єктом інформації про фі-
нансові операції та іншої інформації, пов’язаної з проведенням фінансового моніто-
рингу (подання інформації не в повному обсязі або з помилками), Держфінмоніто-
ринг відмовляє у взятті її на облік та внесенні до е-кабінету і доводить відповідну ін-
формацію до суб’єкта. 

17. У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про відмову у взятті 
на облік поданої інформації суб’єкт зобов’язаний протягом трьох робочих днів з да-
ти його надходження подати Держфінмоніторингу належним чином оформлену ін-
формацію про фінансову операцію або іншу інформацію, пов’язану з проведенням 
фінансового моніторингу.

18. У разі виявлення суб’єктом за результатами внесення змін до переліку осіб, 
пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосова-
но міжнародні санкції, особи клієнта (з яким установлені ділові відносини), яку вклю-
чено до зазначеного переліку, суб’єкт зобов’язаний негайно повідомити Держфінмо-
ніторингу про таку особу.

19. В інформації, яка подається на запит Держфінмоніторингу, суб’єкт зазначає 
перелік документів (їх копій), що подаються.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання інформації 
на запит Держфінмоніторингу в електронній формі, суб’єкт подає інформацію у па-
перовій формі шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення поштово-
го відправлення або вручення під розписку.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 вересня 2020 р. № 850
ПОРЯДОК 

ведення Державною службою фінансового моніторингу  
обліку інформації про фінансові операції, що підлягають  

фінансовому моніторингу
1. Цей Порядок визначає механізм ведення Держфінмоніторингом обліку інфор-

мації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (далі — ін-
формація про фінансову операцію), відповідно до Закону України «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення» та «Про захист персональних даних».

3. Інформація про фінансові операції береться на облік шляхом її внесення до 
єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового знищення. 

4. На облік береться інформація про фінансові операції, що оформлена та по-
дана відповідно до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з облі-
ку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстра-
ції та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фі-
нансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що мо-
же бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового 
знищення.

5. У разі надходження неналежним чином оформленої інформації про фінансові 
операції Держфінмоніторинг відмовляє у взятті її на облік.

6. Держфінмоніторинг повідомляє суб’єкту про взяття (відмову у взятті) інформа-
ції про фінансові операції на облік не пізніше ніж протягом наступного робочого дня 
після її надходження в електронній формі, а у разі подання в паперовій формі — не 
пізніше ніж протягом третього робочого дня після її надходження.

7. Інформація про фінансові операції зберігається Держфінмоніторингом не 
менш як п’ять років.

Після закінчення зазначеного строку Держфінмоніторинг продовжує строк збе-
рігання інформації про фінансову операцію у разі, коли така інформація стала 
об’єктом фінансового моніторингу та:

фінансове розслідування щодо такої фінансової операції триває або завершено 
менш як п’ять років тому;

інформація про неї подана правоохоронним та розвідувальним органам у складі 
узагальнених матеріалів (додаткових узагальнених матеріалів), за якими такими ор-
ганами не прийнято рішення або рішення прийнято менш як п’ять років тому;

інформація про неї подана правоохоронним та розвідувальним органам у складі 
узагальнених матеріалів (додаткових узагальнених матеріалів), що використані су-
дом під час ухвалення рішення менш як п’ять років тому.

8. Інформація про фінансові операції, строк зберігання якої закінчився, за рішен-
ням Держфінмоніторингу знищується або знеособлюється (в частині персональних 
даних).

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 вересня 2020 р. № 850
ПОРЯДОК 

ведення Державною службою фінансового моніторингу  
обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Держфінмоніторингом обліку 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу (їх відокремлених підрозділів) (да-
лі — суб’єкти), які відповідно до пункту 1 частини другої статті 8 Закону України 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення» подали інформацію для взяття їх на облік, та механізм зняття з 
обліку/поновлення на обліку суб’єктів за їх зверненням у разі припинення/поновлен-
ня ними відповідної діяльності або зняття з обліку суб’єктів за зверненням суб’єктів 
державного фінансового моніторингу, які відповідно до зазначеного Закону викону-
ють функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктами, чи на підставі інфор-
мації відповідних органів державної реєстрації про скасування державної реєстрації 
(для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), чи у разі державної реєстра-
ції смерті (для фізичних осіб).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
е-кабінет системи фінансового моніторингу (е-кабінет) — електронна система 

взаємодії між Держфінмоніторингом та суб’єктами, суб’єктами державного фінансо-
вого моніторингу, правоохоронними та іншими державними органами;

інформація про суб’єкта — відомості про реєстрацію суб’єкта, його місцезнахо-
дження (місце проживання), відповідального працівника, особу, яка тимчасово ви-
конуватиме обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності (у разі при-
значення такої особи).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про запобі-
гання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищен-
ня», «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні 
довірчі послуги».

3. Ведення Держфінмоніторингом обліку суб’єктів здійснюється в єдиній інфор-
маційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення (далі — єдина інформаційна система) на під-
ставі інформації, поданої та оформленої відповідно до Порядку подання інформа-
ції для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинно-
го фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансо-
вого моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінан-
сові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може 
бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового 
знищення.

4. У разі надходження неналежним чином оформленої суб’єктом інформації 
Держфінмоніторинг відмовляє у взятті його на облік.

5. Інформація про суб’єкта обліковується в єдиній інформаційній системі та ві-
дображається в е-кабінеті не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з да-
ти її надходження.

6. Держфінмоніторинг знімає суб’єкта з обліку шляхом внесення інформації до 
єдиної інформаційної системи з використанням е-кабінету на підставі:

звернення суб’єкта у разі припинення ним діяльності;
звернення суб’єкта державного фінансового моніторингу про припинення відпо-

відної діяльності суб’єкта, за яким він здійснює функції з державного регулюван-
ня і нагляду (зокрема, у разі анулювання ліцензії та/або інших документів, що нада-
ють право на провадження діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус 
суб’єкта, поданого у порядку, визначеному відповідним суб’єктом державного фінан-
сового моніторингу разом з Мінфіном);

інформації відповідних органів державної реєстрації про скасування державної 
реєстрації (для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців) суб’єкта;

інформації про державну реєстрацію смерті (для фізичних осіб) суб’єкта, отрима-
ної в установленому законодавством порядку;

відсутності в державних реєстрах інформації про державну реєстрацію суб’єкта 
або інформації про державну реєстрацію суб’єкта, що зареєстрував відповідні від-
окремлені підрозділи;

звернення суб’єкта державного фінансового моніторингу у разі відсутності в єди-
ній інформаційній системі інформації про здійснення функції з державного регулю-
вання і нагляду за суб’єктом іншим державним регулятором, а в разі наявності такої 
інформації — до інформації про суб’єкта в єдиній інформаційній системі вносять-
ся зміни щодо припинення здійснення функції з державного регулювання та нагляду 
відповідним державним регулятором.

7. Про зняття суб’єкта з обліку суб’єкт та суб’єкт державного фінансового моніто-
рингу повідомляються Держфінмоніторингом через е-кабінет.

8. Інформація про суб’єкта зберігається Держфінмоніторингом п’ять років після 
зняття його з обліку.

9. Після закінчення зазначеного строку інформація про суб’єкта знищується, крім 
випадків використання інформації про фінансові операції для формування узагаль-
нених матеріалів.

У разі коли подана суб’єктом інформація про фінансові операції використовуєть-
ся у сформованих узагальнених матеріалах, строк зберігання інформації про суб’єкта 
продовжується до п’яти років після прийняття правоохоронними органами або су-
дами рішень у справах, під час розгляду яких використовувалися узагальнені ма-
теріали.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 9 вересня 2020 р. № 1133-р 
Київ

Про затвердження плану пріоритетних дій 
Уряду на 2020 рік

1. Затвердити план пріоритетних дій Уряду на 2020 рік (далі — план дій), що до-
дається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити:
виконання плану дій в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті Укра-

їни на 2020 рік;
розроблення у двотижневий строк деталізованих заходів, якими передбачати-

меться поетапне виконання завдань, визначених планом дій, та внесення відповідної 
інформації до електронної системи моніторингу і контролю виконання зазначеного 
плану на єдиному веб-порталі електронного урядування;

погодження протягом 10 днів проектів актів, розроблених на виконання плану дій;
включення інформації про виконання плану дій до звіту про хід і результати вико-

нання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.
3. Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити проведення моніторингу 

виконання плану дій на єдиному веб-порталі електронного урядування.
Перенесення строку виконання завдання у межах календарного року або зміна 

відповідального виконавця здійснюється за рішенням урядового комітету відповідно 
до пропозицій, поданих Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідальним ви-
конавцем із зазначенням підстав такої зміни.

Пропозиції щодо виключення, уточнення змісту кроку та/або індикатора подають-
ся відповідальними виконавцями Секретаріатові Кабінету Міністрів України для роз-
гляду таких пропозицій у разі доцільності на засіданні Кабінету Міністрів України за 
поданням Міністра Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із деталізованим планом дій, передбачених урядовим розпорядженням,  

можна ознайомитися на сайті «УК».

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-prioritetni-a1133r
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
від 16 вересня 2020 р. № 1134-р 

Київ

Про внесення змін у додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 8 липня 2020 р. № 891
Внести у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 

р. № 891 «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих тери-
торій» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16 вересня 2020 р. № 1134-р

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток до розпорядження  

Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 891
1. У розділі «Разом по Україні» у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри 

«1682023,813» замінити цифрами «1700000».
2. У позиції «02321200000 Районний бюджет Тростянецького району» у графі 

«Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження» слова «Нове будівництво водого-
ну по вул. Центральна, Комарова, Миру в с. Гордіївка Тростянецького району» замі-
нити словами «Нове будівництво водогону в с. Гордіївка Тростянецького району».

3. Після позиції «02204100000 Бюджет міста Ладижина» доповнити такою пози-
цією:
«02205100000 Бюджет міста  

Могилів- 
Подільського

7481,963 Усього, у тому числі:

7481,963 Реконструкція приміщен-
ня будівлі (літ. А, Б, В) гім-
назії під плавальний басейн 
з критою ванною 25х8,5 м 
по вул. Шолом Алейхема, 1 
м. Могилів-Подільський  
Вінницької області (коригу-
вання 2)».

4. У розділі «Разом по Вінницькій області» у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» 
цифри «50108,759» замінити цифрами «57590,722».

5. У позиції «04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області»:
у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «8200», «400» та «8549» замінити 

відповідно цифрами «7900», «1049» та «7900»;
цифри і слова

«1000 Придбання медичного обладнання, а саме:  
- відеобронхоскоп — 1 од.; 
- аудіометр – 1 од.; 
- екранований ультрафіолетовий опромінювач — 12 од.,  
для комунального підприємства «Криворізький протитуберкульоз-
ний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» (адреса місцезна-
ходження: вулиця Кемерівська, будинок 35, місто Кривий Ріг, Дніпро-
петровська область)»

замінити цифрами і словами:
«1300 Придбання медичного обладнання, а саме:

- відеобронхоскоп — 1 од.;
- аудіометр — 1 од.;
- екранований ультрафіолетовий опромінювач — 12 од.,
- аналізатор електролітів — 1од.;
- термостат медичний з охолодженням — 1 од.;
- напівавтоматичний біохімічний аналізатор — 1 од.;
для комунального підприємства «Криворізький протитуберкульоз-
ний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» (адреса місцезна-
ходження: вулиця Кемерівська, будинок 35, місто Кривий Ріг, Дніпро-
петровська область)».

6. У позиції «04201100000 Бюджет міста Дніпра» у графі «Назва об’єкта (заходу), 
його місцезнаходження» слова і цифри «Придбання медичного обладнання: 1. Ен-
доскопічна стійка, для дооснащення кабінету ендоскопії. 2. Апарат штучної вентиляції 
легень, для дооснащення операційного блоку хірургічного відділення. 3. Апарат ви-
сокочастотної електрохірургії, для дооснащення операційного блоку хірургічного від-
ділення для комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 12» Дні-
провської міської ради, вул. Електрична 15, м. Дніпро» замінити словами і цифрами 
«Придбання медичного обладнання: 1. Електрокардіограф — 2 од. 2. Монітор спо-
стереження за пацієнтами — 2 од. 3. Апарат штучної вентиляції легень, для доосна-
щення операційного блоку хірургічного відділення. 4. Апарат високочастотної елек-
трохірургії, для дооснащення операційного блоку хірургічного відділення для Кому-
нального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 12» Дніпровської міської 
ради, вул. Електрична, 15, м. Дніпро».

7. У позиції «04306200000 Районний бюджет Криничанського району» у графі 
«Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження» слова і цифри «Придбання медич-
ного обладнання для комунального некомерційного підприємства «Центр первин-
ної медико-санітарної допомоги» Криничанської районної ради: 1. автоматичний ге-
матологічний аналізатор — 1 од. (для Новоселівської амбулаторії загальної практи-
ки сімейної медицини); 2. електрокардіограф (12-ти канальний) — 1 од. (для Гуляй-
пільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини); 3. електрокардіограф 
(12-ти канальний) — 1 од. (для Семенівської амбулаторії загальної практики сімей-
ної медицини); 4. електрокардіограф (12-ти канальний) — 1 од. (для Кудашівської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини)» доповнити словами і цифрами  
«; 5. електрокардіограф (3-х канальний) — 1 од. (для Новоселівської амбулаторії за-
гальної практики сімейної медицини)».

8. Виключити таку позицію: 
«04316200000 Районний бю-

джет Синельни-
ківського району

562,887 Усього в тому числі

562,887 Придбання медичного обладнан-
ня для комунального некомерційно-
го підприємства «Синельниківський 
центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Синельниківської район-
ної ради» за адресою Дніпропетров-
ська обл., Синельниківський район, 
с. Писарівка, вул. Вишнева, 25-Б:  
Стерилізатор — 1 один. 
Електрокардіограф — 3 один., Цен-
трифуга — 1 один., Холодильник 
для зберігання вакцин — 5 один., 
Холодильник для зберігання лікар-
ських засобів — 1 один., Шафа для 
зберігання лікарських засобів та ме-
дичних виробів — 13 один., Кушетка 
трансформер (гінекологічне крісло) 
— 1 один. для».

9. У позиції «04546000000 Бюджет Раївської сільської об’єднаної територіальної 
громади»:

 у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «1500,699» замінити цифрами 
«2063,586»;

доповнити позицію такими цифрами і словами:

«562,887 Придбання медичного обладнання для Комунального некомерційно-
го підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Ра-
ївської сільської ради» за адресою Дніпропетровська обл., Синельни-
ківський район, с. Раївка, вул. Квітнева, 15 А:
стерилізатор — 1 од., електрокардіограф — 3 од.,  
центрифуга — 1 од., холодильник для зберігання  
вакцин — 5 од., холодильник для зберігання лікарських засобів — 
1 од., шафа для зберігання лікарських засобів та медичних виробів 
— 13 од., кушетка трансформер (гінекологічне крісло) — 1 од.».

10. У позиції «06312200000 Районний бюджет Любарського району»:
у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «4237,759» замінити цифрами 

«2230»;
цифри і слова

«1606,756 Нове будівництво господарчо-питного водогону в селі Авратин Лю-
барського району Житомирської області

401,003 Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Любарського закладу до-
шкільної освіти» 

виключити.
11. Після позиції «06312200000 Районний бюджет Любарського району» допо-

внити такою позицією:
«06534000000 Бюджет Любар-

ської селищної 
об’єднаної тери-
торіальної гро-
мади

2007,759 Усього, у тому числі:

1606,756 Нове будівництво господар-
чо-питного водогону в селі 
Авратин Любарського райо-
ну Житомирської області

401,003 Капітальний ремонт примі-
щень харчоблоку Любар-
ського закладу дошкільної 
освіти».

12. У позиції «06306200000 Районний бюджет Романівського району» цифри і 
слова «06306200000 Районний бюджет Романівського району» замінити цифрами 
і словами «06518000000 Бюджет Миропільської селищної об’єднаної територіаль-
ної громади».

13. У позиції «06203100000 Бюджет міста Коростеня»:
у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «2787,82» замінити цифрами 

«2000»;
цифри і слова

«157,564 Будівництво бювету з альтанкою в с. Стремигород Коростен-
ського району Житомирської області

157,564 Будівництво бювету з альтанкою в с. Мала Зубівщина Корос-
тенського району Житомирської області

157,564 Будівництво бювету з альтанкою в с. Новаки Коростенського 
району Житомирської області

157,564 Будівництво бювету з альтанкою в с. Хотинівка Коростенсько-
го району Житомирської області

157,564 Будівництво бювету з альтанкою в с. Михайлівка Коростен-
ського району Житомирської області» 

виключити.
14. Після позиції «06203100000  Бюджет міста Коростеня» доповнити такою 

позицією:
«06309200000 Районний  

бюджет Корос-
тенського району 

787,82 Усього, у тому числі:

157,564 Будівництво бювету з аль-
танкою в с. Стремигород 
Коростенського району 
Житомирської області

157,564 Будівництво бювету з аль-
танкою в с. Мала Зубівщи-
на Коростенського району 
Житомирської області

157,564 Будівництво бювету з аль-
танкою в с. Новаки Корос-
тенського району Жито-
мирської області

157,564 Будівництво бювету з аль-
танкою в с. Хотинівка Ко-
ростенського району Жито-
мирської області

157,564 Будівництво бювету з аль-
танкою в с. Михайлівка Ко-
ростенського району Жито-
мирської області».

15. У позиції «06533000000 Бюджет Ємільчинської селищної об’єднаної терито-
ріальної громади»:

у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «3270,464» замінити цифрами 
«1050,537»;

цифри і слова
«2219,927 Придбання Ендоскопічне обладнання для проведення відео-

колоноскопії для комунального некомерційного підприємства 
«Ємільчинська центральна районна лікарня» 

виключити.
16. Після позиції «06533000000  Бюджет Ємільчинської селищної об’єднаної 

територіальної громади» доповнити такою позицією:
«06307200000 Районний бюджет 

Ємільчинського району
2219,927 Усього, у тому числі:

2219,927 Придбання ендоскопічного 
обладнання для проведен-
ня відеоколоноскопії для 
Комунального некомерцій-
ного підприємства «Єміль-
чинська центральна район-
на лікарня».

17. Позицію «06542000000 Бюджет Пулинської селищної об’єднаної територіаль-
ної громади» замінити такою позицією: 

«06321200000 Районний бюджет Пулинського району».
18. У позиції «06310200000 Районний бюджет Коростишівського району»:
цифри «540,516» замінити цифрами «299,994»;
цифри і слова:

«240,522 Капітальний ремонт фасаду будівлі комунальної установи «Ко-
ростишівський інклюзивно-ресурсний центр» за адресою вул. 
Шевченка, 12а в м. Коростишів» 

виключити.
19. Після позиції «Районний бюджет Житомирського району» доповнити такою 

позицією:
«06512000000 Бюджет Коростишів-

ської міської об’єднаної 
територіальної громади

240,522 Усього, у тому числі:

240,522 Капітальний ремонт фаса-
ду будівлі комунальної уста-
нови «Коростишівський ін-
клюзивно-ресурсний центр» 
за адресою вул. Шевченка, 
12а в м. Коростишів».

20. У позиції «08314200000 Районний бюджет Пологівського району» у графі «На-
зва об’єкта (заходу), його місцезнаходження» слова «Пологівської міської ради» за-
мінити словами «Пологівської районної ради».

21. У позиції «08306200000 Районний бюджет Гуляйпільського району» у графі 
«Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження» слова «Гуляйпільська Централь-
на Районна Лікарня» замінити словами «Гуляйпільська центральна районна лікарня» 
Гуляйпільської районної ради».

22. У позиції «08100000000 Обласний бюджет Запорізької області»:
у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «10332,955» замінити цифрами 

«12182,955»;
цифри і слова

«3250 Придбання медичного обладнання для комунального некомерційно-
го підприємства «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запо-
різької обласної ради, м. Запоріжжя, проспект Соборний /вул. Дні-
провська/ вул. Олександрівська, будинок 70/21/47 (цифрова система 
флюороскопічна рентгенівська загального призначення пересувна, 
перфузійний насос (4 од.)»

замінити цифрами і словами: 
«5100 Придбання медичного обладнання для комунального некомерційно-

го підприємства «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запо-
різької обласної ради, м. Запоріжжя, проспект Соборний /вул. Дні-
провська/ вул. Олександрівська, будинок 70/21/47 (цифрова систе-
ма флюороскопічна рентгенівська загального призначення пересув-
на, перфузійний насос (4 од.), система рентгенівська діагностична 
пересувна загального призначення, аналогова (1 од.), автоматичний 
безконтактний тонометр (1 од.), коагулометр 2-канальний (1 од.), 
напівавтоматичний біохімічний аналізатор (1 од.)».

23. У позиції «08201100000 Бюджет міста Запоріжжя»:
 у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «15026,884» замінити цифрами 

«18649,341»;

доповнити позицію цифрами і словами:
«355,452 Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Янтарна у м. 

Запоріжжі
106,742 Нове будівництво зовнішнього освітлення по вул. Високовольтна 

у м. Запоріжжя
738,133 Будівництво мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквар-

тальній території по вул. Чарівна, 157 а, вул. Бочарова, 6, 8, 8а, 
8б, 10 у м. Запоріжжі

615,87 Реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті  
вул. 8 Березня — вул. Героїв 55-ї бригади в м. Запоріжжя

1806,26 Капітальний ремонт огорожі Запорізького навчально-виховного 
комплексу № 41 Запорізької міської ради, вулиця Миру, 6».

24. У позиції «08302200000 Районний бюджет Василівського району»:
у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «3300» замінити цифрами 

«4712,413»;
доповнити позицію цифрами і словами:

«645,636 Капітальний ремонт будівлі з 
утеплення комунального до-
шкільного навчального закла-
ду № 1 «Оленка» Малобілозер-
ської сільської ради Василів-
ського району Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька об-
ласть, Василівський район, се-
ло Мала Білозерка, вулиця Цен-
тральна, будинок 43

754,048 Капітальний ремонт харчоблоку 
комунального закладу дошкіль-
ної освіти № 5 «Сонечко» Васи-
лівської міської ради Запорізької 
області за адресою: вул. Шев-
ченка, 81, м. Василівка Запорізь-
кої області»;

цифри і слова
«2 500 Придбання лапароскопічної стійки для хірургічного та гінеколо-

гічного відділення та апарату штучної вентиляції легень для від-
ділення реанімації та інтенсивної терапії для комунального неко-
мерційного підприємства «Василівська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування» Василівської районної ради по вул. Лі-
карняна, 5, м. Василівка»

замінити цифрами і словами:
«2512,729 Придбання обладнання для Комунального некомерційного під-

приємства «Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивно-
го лікування» Василівської районної ради, а саме: лапароскопіч-
на стійка — 1 од., апарат штучної вентиляції легень — 1 од., про-
тилежневий матрас — 1 од. за адресою: вул. Лікарняна, 5, м. Ва-
силівка».

25. Після позиції «08315200000 Районний бюджет Приазовського району» допо-
внити такими позиціями:
«08312200000 Районний бюджет 

Новомиколаївсько-
го району

1841,506 Усього, у тому числі:

1841,506 Капітальний ремонт даху ко-
мунального закладу Терну-
ватський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітній 
навчальний заклад  
I—III ступенів — дошкільний 
навчальний заклад» Новоми-
колаївської районної ради За-
порізької області», за адресою: 
вул. Центральна, 20, смт Тер-
нувате, Новомиколаївський ра-
йон, Запорізька область (ко-
ригування)

08308200000 Районний бю-
джет Кам’янсько-
Дніпровського  
району

533,75 Усього, у тому числі:

533,75 Придбання для Комунально-
го некомерційного підприєм-
ства «Кам’янсько-Дніпровська 
центральна районна лікарня» 
Кам’янсько-Дніпровської ра-
йонної ради Запорізької облас-
ті автоматичного гематологіч-
ного аналізатора, ліжко функ-
ціональне для інтенсивної те-
рапії — 3 шт.

08535000000 Бюджет Благові-
щенської сільської 
об’єднаної територі-
альної громади

296,566 Усього, у тому числі:

296,566 Капітальний ремонт спортив-
ного залу Іванівського навчаль-
но-виховного комплексу «За-
гальноосвітня школа  
І—ІІІ ступенів — дитячий са-
док» Благовіщенської сіль-
ської ради Кам’янсько-
Дніпровського району Запо-
різької області».

26. У розділі «Разом по Запорізькій області» у графі «Обсяг субвенції, тис. гри-
вень» цифри «45147,239» замінити цифрами «54703,931».

27. У позиції «10318200000 Районний бюджет Поліського району» у графі «Назва 
об’єкта (заходу), його місцезнаходження» слова і цифри «Нове будівництво спортивного 
майданчика із штучним покриттям в межах Мар’янівського НВО «Загальноосвітня школа  
І—III ступенів-дитячий садок» по вул. Шляхова, 3 в с. Мар’янівка Поліського району 
Київської області» замінити словами і цифрами «Нове будівництво спортивного май-
данчика із штучним покриттям в межах опорного навчального закладу Мар’янівське 
НВО «Загальноосвітня школа I—III ступенів-дитячий садок» Поліської районної ради 
по вул. Шляхова, 3 в с. Мар’янівка Поліського району Київської області».

28. У позиції «10504000000 Бюджет Великодимерської селищної об’єднаної тери-
торіальної громади» у графі «Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження» сло-
ва і цифри «Будівництво спортивного майданчику 42x22 м на території комунально-
го закладу «Бобрицьке НВО» заклад загальної середньої освіти — заклад дошкільної 
освіти» по вул. Ентузиастів, 2 в с. Бобрик Броварського району Київської області» за-
мінити словами і цифрою «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покрит-
тям на території комунального закладу «Бобрицьке НВО» заклад загальної середньої 
освіти — заклад дошкільної освіти» по вул. Ентузиастів, 2 в с. Бобрик Броварсько-
го району Київської області».

29. У позиції «10320200000 Районний бюджет Сквирського району»:
цифри і слова 

«2657,956 Капітальний ремонт з впровадженням технологій для зниження те-
пловитрат будівлі (заміна вікон та дверей) стаціонарного корпусу 
Сквирської ЦРП по вул. Київська, 12 в м. Сквира

161 Придбання автоматичного гематологічного аналізатора для Сквир-
ської ЦРП по вул. Київська,12 в м. Сквира

800 Придбання апарату штучної вентиляції легень високого класу для 
комунального некомерційного підприємства «Сквирська централь-
на районна лікарня»

600 Придбання відеогастроскопу для комунального некомерційного під-
приємства «Сквирська центральна районна лікарня»

600 Придбання трьох генераторів кисня високого тиску (2,5 атм/ від 10 
л/хв) для комунального некомерційного підприємства «Сквирська 
центральна районна лікарня»

250 Придбання двох приліжкових кардіомоніторів з капнографом для 
комунального некомерційного підприємства «Сквирська централь-
на районна лікарня»

100 Придбання напівавтоматичного біохімічного аналізатору для кому-
нального некомерційного підприємства «Сквирська центральна ра-
йонна лікарня»

100 Придбання стерилізатору повітряного для комунального некомер-
ційного підприємства «Сквирська центральна районна лікарня»

100 Придбання операційного стола для комунального некомерційного 
підприємства «Сквирська центральна районна лікарня»
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1100 Придбання лапороскопічної хірургичної стійки для комунального 

некомерційного підприємства «Сквирська центральна районна лі-
карня»

150 Придбання п’яти аналізаторів сечі для комунального некомерційно-
го підприємства «Сквирський районний центр первинної медико-са-
нітарної допомоги»

150 Придбання шести аналізаторів Гемоконтроль для комунального не-
комерційного підприємства «Сквирський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги»

150 Придбання апарату ЕКГ для комунального некомерційного підпри-
ємства «Сквирський районний центр первинної медико-санітар-
ної допомоги»

замінити цифрами і словами:
«2657,956 Капітальний ремонт з впровадженням технологій для зниження те-

пловитрат будівлі (заміна вікон та дверей) стаціонарного корпу-
су комунального некомерційного підприємства Сквирської район-
ної ради «Сквирська центральна районна лікарня» по вул. Київська, 
12, м. Сквира

3811 Придбання медичного обладнання (автоматичний гематологічний 
аналізатор, апарат штучної вентиляції легень високого класу, віде-
огастроскоп, три генератора кисню високого тиску (2,5 атм/ від 10 
л\хв.), два приліжкові кардіомонітора з капнографом, напівавтома-
тичний біохімічний аналізатор, стерилізатор повітряний, операцій-
ний стіл, лапороскопічна хірургічна стійка) для комунального не-
комерційного підприємства Сквирської районної ради «Сквирська 
центральна районна лікарня» по вул. Київська, 12, м. Сквира

450 Придбання медичного обладнання (п’ять аналізаторів сечі, шість 
аналізаторів Гемоконтроль, апарат ЕКГ) для комунального некомер-
ційного підприємства Сквирської районної ради «Сквирський ра-
йонний центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул. Київ-
ська, 12, м. Сквира».

30. У позиції «10323200000 Районний бюджет Тетіївського району» у графі «На-
зва об’єкта (заходу), його місцезнаходження» слова і цифри «Капітальний ремонт 
(утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків, внутрішній ремонт першого 
та другого поверхів) лікувального корпусу № 1 Центральної районної лікарні Тетіїв-
ської районної ради по вул. Цвіткова, 26 в м. Тетіїв Київської області (коригування)» 
замінити словами і цифрами «Капітальний ремонт (утеплення фасаду, заміна вікон-
них та дверних блоків, внутрішній ремонт першого та другого поверхів) лікувального 
корпусу № 1 Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство 
Тетіївська центральна районна лікарня» Тетіївської районної ради по вул. Цвіткова, 
26 в м. Тетіїв Київської області».

31. У позиції «10322200000 Районний бюджет Таращанського району» у графі 
«Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження» слова і цифри «Придбання авто-
матичного гематологічного аналізатора для Таращанської центральної районної лі-
карні по вул. Шевченка, 66» замінити словами і цифрами «Придбання автоматично-
го гематологічного аналізатора для комунального некомерційного підприємства Та-
ращанської районної ради «Таращанська центральна районна лікарня» по вул. Шев-
ченка, 66, м. Тараща Київської області».

32. У позиції «10304200000 Районний бюджет Бориспільського району»:
у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «6060,9» замінити цифрами 

«3826,1»;
цифри і слова

«2234,8 Капітальний ремонт несучих конструкцій Гнідинської загальноосвіт-
ньої школи І—III ступенів імені П. Яцика за адресою: вул. Заводська, 
7-А в с. Гнідин, Бориспільський район, Київська область»

виключити.
33. У позиції «10325200000 Районний бюджет Яготинського району»:
у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «897,963» замінити цифрами 

«1932,763»;
цифри і слова 

«897,963 Реконструкція будівлі актового залу, харчоблоку Лемешівської за-
гальноосвітньої школи І—III ступенів в спортивний зал з харчобло-
ком по вул. Центральній, 203 в с. Лемешівка Яготинського району 
Київської області»

замінити цифрами і словами:
«1932,763 Реконструкція будівлі актового залу, харчоблоку Лемешівської за-

гальноосвітньої школи І—III ступенів в спортивний зал з харчобло-
ком по вул. Центральній, 203 в с. Лемешівка Яготинського району 
Київської області».

34. Після позиції «10515000000 Бюджет Бучанської міської об’єднаної територі-
альної громади» доповнити такою позицією:
«10509000000 Бюджет Студени-

ківської сільської 
об’єднаної територі-
альної громади

1200 Усього, у тому числі:

1200 Капітальний ремонт дорож-
нього покриття по вулиці Ле-
сі Українки в с. Переяславське 
Переяслав-Хмельницького ра-
йону Київської області».

35. У позиції «11316200000 Районний бюджет Олександрійського району» у графі 
«Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження»:

слова «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи у с. Ульянівка Олександрій-
ського району Кіровоградської області. Коригування» замінити словами «Капіталь-
ний ремонт загальноосвітньої школи у с. Улянівка Олександрійського району Кірово-
градської області. Коригування»;

слова «Придбання ультразвукового апарату для комунального некомерційного 
підприємства «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської ра-
йонної ради Кіровоградської області» замінити словами «Придбання цифрової ба-
гатоцільової універсальної ультразвукової системи для комунального некомерційно-
го підприємства «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської ра-
йонної ради Кіровоградської області»;

слова і цифри «Підключення мереж вуличного освітлення від Комплектної транс-
форматорної підстанції — 165 по вул. Берегова в с. Трудівка Олександрійського ра-
йону Кіровоградської області» замінити словами і цифрами «Реконструкція мереж 
вуличного освітлення від КТП-165 по вул. Берегова в с. Трудівка Олександрійського 
району Кіровоградської області».

36. У позиції «11304200000 Районний бюджет Голованівського району» у графі 
«Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження» слова «Капітальний ремонт голов-
ного входу будинку культури по вул. Суворова в смт Голованівськ Голованівського 
району Кіровоградської області» замінити словами і цифрою «Капітальний ремонт 
головного входу комунального закладу «Голованівський районний будинок культу-
ри» по вул. Суворова, 3 в смт. Голованівськ Голованівського району Кіровоградської 
області».

37. У позиції «11308200000 Районний бюджет Кропивницького району» цифри і 
слова «11308200000 Районний бюджет Кропивницького району» замінити цифра-
ми і словами «11510000000 Бюджет Первозванівської сільської об’єднаної терито-
ріальної громади».

38. У позиції «11314200000 Районний бюджет Новоукраїнського району» у графі 
«Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «2190» та «810» замінити відповідно цифра-
ми «2210,523» та «789,477».

39. У позиції «11302200000 Районний бюджет Вільшанського району» у гра-
фі «Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження» слова і цифри «Нове будівни-
цтво спортивного на території Вільшанської загальноосвітньої школи I—III ступенів 
по вул. Миру, 37 смт Вільшанка Вільшанського району» замінити словами і цифрами 
«Нове будівництво спортивного майданчика на території Вільшанської загальноос-
вітньої школи I—III ступенів по вул. Миру, 37 смт Вільшанка Вільшанського району».

40. Позицію
«12100000000 Обласний бюджет 

Луганської області
23748,554 Усього, у тому числі:

2090 Придбання комунальної (спе-
ціалізованої) техніки — Авто-
вишка на шасі для КП «Услуга» 
міста Золоте та с. Катеринівка 
Попаснянського району Луган-
ської області». Луганська об-
ласть, Попаснянський район, 
м. Золоте

109,762 «Освітлення вулиці Набереж-
на (КТП 1034) с. Половинки-
не Старобільського району Лу-
ганської області. Будівництво». 
Луганська область, Старобіль-
ский район, с. Половинкине, 
вул. Набережна. Будівництво

157,62 «Освітлення вулиці Набереж-
на (КТП 1008) с. Половинки-
не Старобільського району Лу-
ганської області. Будівництво». 
Луганська область, Старобіль-
ский район, с. Половинкине, 
вул. Набережна. Будівництво

140,194 «Реконстукція мереж вулич-
ного освітлення по вул. Моло-
діжна та Новосадова, с. Поло-
винкине Старобільського райо-
ну Луганської області». Луган-
ська область, Старобільский 
район, с. Половинкине, вул. 
Молодіжна та Новосадова. Ре-
конструкція

95,634 «Реконструкція мереж вулич-
ного освітлення по вул. Приго-
родня, с. Половинкине Старо-
більського району Луганської 
області». Луганська область, 
Старобільский район, с. Поло-
винкине, вул. Пригородня. Ре-
конструкція

200,09 «Освітлення вулиці Гагарі-
на (КТП 4011) в с. Новоселів-
ка Старобільського району Лу-
ганської області. Будівництво». 
Луганська область, Старобіль-
ский район, с. Новоселівка, 
вул. Гагаріна. Будівництво

208,854 «Освітлення вулиці Гагарі-
на (КТП 4014) в с. Новоселів-
ка Старобільського району Лу-
ганської області. Будівництво». 
Луганська область, Старобіль-
ский район, с. Новоселівка, 
вул. Гагаріна. Будівництво

18375 Будівництво радіотелевізій-
ної передаючої станції в Попас-
нянському районі Луганської 
області

2259,400 Капітальний ремонт (утеплен-
ня фасаду) будівлі початко-
вого спеціалізованого мис-
тецького навчального закладу 
(школа естетичного вихован-
ня) Марківського району Лу-
ганської області, розташованої 
за адресою: вулиця Централь-
на, 2, смт Марківка, Луганська 
область

112 Капітальний ремонт (утеплен-
ня фасаду) будівлі початко-
вого спеціалізованого мис-
тецького навчального закладу 
(школа естетичного вихован-
ня) Марківського району Лу-
ганської області, розташованої 
за адресою: вулиця Централь-
на, 2, смт Марківка, Луганська 
область»

замінити такою позицією:
«12100000000 Обласний бюджет 

Луганської області
20746,4 Усього, у тому числі:

18375 Будівництво радіотелевізій-
ної передаючої станції в Попас-
нянському районі Луганської 
області

2259,4 Реконструкція (термомодерні-
зація) будівлі Кризької загаль-
ноосвітньої школи І—ІІІ ступе-
нів Марківської районної дер-
жавної адміністрації Луганської 
області, розташованої за адре-
сою: 92424, Луганська обл., 
Марківський район, с. Кризьке, 
вул. Миру, буд. 12-А (санація)

112 Капітальний ремонт (утеплен-
ня фасаду) будівлі початко-
вого спеціалізованого мис-
тецького навчального закладу 
(школа естетичного вихован-
ня) Марківського району Лу-
ганської області, розташованої 
за адресою: вулиця Централь-
на, 2, смт Марківка, Луганська 
область».

41. У позиції «12316200000 Районний бюджет Старобільського району»:
у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «2777,923» замінити цифрами 

«3690,077»;
доповнити позицію цифрами і словами:

«109,762 Освітлення вулиці Набережна (КТП 1034) с. Половинкине Старо-
більського району Луганської області. Будівництво

157,62 Освітлення вулиці Набережна (КТП 1008) с. Половинкине Старо-
більського району Луганської області. Будівництво 

140,194 Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Молодіжна 
та Новосадова, с. Половинкине Старобільського району Луган-
ської області

95,634 Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Пригородня, 
с. Половинкине Старобільського району Луганської області

200,09 Освітлення вулиці Гагаріна (КТП 4011) в с. Новоселівка Старо-
більського району Луганської області. Будівництво

208,854 Освітлення вулиці Гагаріна (КТП 4014) в с. Новоселівка Старо-
більського району Луганської області. Будівництво».

42. Після позиції «12309200000 Районний бюджет Новоайдарського району» до-
повнити такою позицією:

«12312200000 Районний бюджет 
Попаснянського ра-
йону

2090 Усього, у тому числі:

2090 Придбання комунальної (спе-
ціалізованої) техніки — Авто-
вишка на шасі для КП «Услуга» 
міста Золоте та с. Катеринів-
ка Попаснянського району Лу-
ганської області. Луганська об-
ласть, Попаснянський район, 
м. Золоте».

43. У позиції «13209100000 Бюджет міста Червонограда»:
у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «25813,237» замінити цифрами 

«3481,828»;
цифри і слова 

«22331,409 Реконструкція з добудовою Червоноградської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів №6 Червоноградської міської ради Львів-
ської області на вул. Шахтарській, 8 та 8а в смт Гірник (Коригу-
вання) (I черга)»

виключити.
44. У позиції «13201100000 Бюджет міста Львова» у графі «Обсяг субвенції, тис. 

гривень» цифри «3000» замінити цифрами «529,412»;
цифри і слова

«3000 Будівництво адміністративно-побутового корпусу ігрових видів 
спорту на вул. І. Кавалерідзе, 15 та спеціалізованого ігрового май-
данчика для занять спортивними іграми на пісочному покритті у м. 
Львові (коригування)»

замінити цифрами і словами:
«529,412 Будівництво адміністративно-побутового корпусу ігрових ви-

дів спорту на вул. І. Кавалерідзе, 15 та спеціалізованого ігрового 
майданчика для занять спортивними іграми на пісочному покрит-
ті у м. Львові (коригування)».

45. У позиції «13520000000 Бюджет Давидівської сільської об’єднаної терито-
ріальної громади» у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «4000» замінити 
цифрами «1580,2»;

цифри і слова
«4000 Будівництво модульної котельні для обслуговування комуналь-

них об’єктів в с. Пасіки-Зубрицькі Давидівської сільської ради ОТГ 
Пустомитівського району Львівської області»

замінити цифрами і словами:
«1580,2 Будівництво модульної котельні для обслуговування комунальних 

об’єктів в с. Пасіки-Зубрицькі Давидівської сільської ради ОТГ Пус-
томитівського району Львівської області».

46. Після позиції «13309200000 Районний бюджет Миколаївського району» допо-
внити такими позиціями:
«13100000000 Обласний бюджет 

Львівської області
22331,409 Усього, у тому числі:

22331,409 Реконструкція з добудовою 
Червоноградської загальноос-
вітньої школи  
I—III ступенів № 6 Червоно-
градської міської ради Львів-
ської області на вул. Шахтар-
ській, 8 та 8а в смт Гірник  
(Коригування) (I черга)

13515000000 Бюджет 
Чукв’янської сіль-
ської об’єднаної те-
риторіальної гро-
мади

2238,184 Усього, у тому числі:

2238,184 Капітальний ремонт котель-
ні із встановленням твердо-
паливного і газового котлів 
Чукв’янської середньої загаль-
ноосвітньої школи І—ІІІ ступе-
нів Самбірського р-ну Львів-
ської області;

13302200000 Районний бюджет 
Буського району 

2652,204 Усього, у тому числі:

2652,204 Реконструкція спортивного 
ядра та трибун стадіону Буської 
дитячо-юнацької спортивної 
школи в м. Буськ по вул. Ки-
ївська, 15, Львівської області 
(коригування)».

47. У позиції «14315200000 Районний бюджет Новобузького району»:
у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «3494,48» замінити цифрами 

«3000»;
у графі «Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження» слова «Багатопрофіль-

на лікарня Новобузького району» змінити словами «Новобузька центральна район-
на лікарня»;

цифри і слова
«193,98 Капітальний ремонт будівлі комунальної Вільнозапорізької за-

гальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів Новобузького району Ми-
колаївської області за адресою: вул. Москаленка, 30, с. Вільне 
Запоріжжя, Новобузький район, Миколаївська область

180,5 Капітальний ремонт Новоюріївської загальноосвітньої школи  
І—ІІІ ступенів Новобузького району Миколаївської області за 
адресою: вул. Шкільна,4, с. Новоюріївка, Новобузький район, 
Миколаївська область 

120 Капітальний ремонт Новохристофорівської загальноосвітньої 
школи І—ІІІ ступенів Новобузького району Миколаївської облас-
ті за адресою: вул. Центральна, 21 с. Новохристофорівка, Ново-
бузький район Миколаївська область» 

виключити.
48. Після позиції «14503000000 Бюджет Олександрівської селищної об’єднаної те-

риторіальної громади» доповнити такою позицією:
«14534000000 Вільнозапорізької 

сільської об’єднаної 
територіальної гро-
мади

494,48 Усього, у тому числі:

193,98 Капітальний ремонт Вільно-
запорізької загальноосвітньої 
школи I—III ступенів Вільно-
запорізької сільської ради за 
адресою: вул. Москаленка, 30, 
с. Вільне Запоріжжя, Ново-
бузький район, Миколаївська 
область

180,5 Капітальний ремонт 
Новоюр’ївської загальноосвіт-
ньої школи I—III ступенів Віль-
нозапорізької сільської ра-
ди за адресою: вул. Шкільна,4, 
с. Новоюр’ївка, Новобузький 
район, Миколаївська область

120 Капітальний ремонт Новохрис-
тофорівської загальноосвіт-
ньої школи I—III ступенів Віль-
нозапорізької сільської ради 
за адресою: вул. Центральна, 
21 с. Новохристофорівка, Но-
вобузький район Миколаївська 
область».

49. У позиції «16322200000 Районний бюджет Хорольського району» у графі «На-
зва об’єкта (заходу), його місцезнаходження» слова і цифри «Реконструкція при-
ймального та травматологічного відділень під відділення невідкладної медичної до-
помоги комунального некомерційного підприємства «Хорольська центральна район-
на лікарні» корпус № 1 по вул. Михайла Полонського, 11/1а в м. Хорол Полтавської 
області» замінити словами і цифрами «Реконструкція частини приміщень комуналь-
ного некомерційного підприємства «Хорольська центральна районна лікарня» під те-
рапевтичне відділення з блоком анестезіології і інтенсивної терапії та рентген-хірур-
гічним блоком по вул. Михайла Полонського, 11/1 в м. Хорол Полтавської області».

50. У позиції «17310200000 Районний бюджет Костопільського району»:
цифри і слова 

«3 912,969 Капітальний ремонт будівлі (корпус 2) Великомидської загаль-
ноосвітньої школи І—II ступенів на провулку Шкільний, 7, с. Ве-
ликий Мидськ»

замінити цифрами і словами: 
«1500 Капітальний ремонт будівлі (корпус ІІ) Великомидської ЗОШ І—

ІІІ ступенів Костопільської районної ради Рівненської області на 
провулку Шкільний, 7, с. Великий Мидськ Костопільського райо-
ну Рівненської області»;

доповнити позицію цифрами і словами:
«1500 Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям з 

улаштуванням міні-футбольного поля на території Костопільської 
ДЮСШ в м. Костопіль, пр. Артилерійський, 7 Костопільського ра-
йону Рівненської області

912,969 Капітальний ремонт основної будівлі школи (утеплення фасадів, 
заміна частини вікон та зовнішніх дверей, ремонт покрівлі) Злаз-
ненської ЗОШ І—ІІІ ступенів Костопільської районної ради Рів-
ненської області на вул. Шкільна, 2 в с. Злазне Костопільського 
району Рівненської області».

51. У позиції «17314200000 Районний бюджет Рівненського району»:
у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «4428,308» замінити цифрами 

«5365,84»;
доповнити позицію цифрами і словами:
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«711,456 Реконструкція вуличного освітлення в с. Грушвиця Друга Рівнен-

ського району Рівненської області
226,076 Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шоста в с. Велика 

Омеляна Рівненського району Рівненської області».

52. У розділі «Разом по Рівненській області» у графі «Обсяг субвенції, тис. гри-
вень» цифри «36515,299» замінити цифрами «37452,831».

53. У позиції «18315200000 Районний бюджет Сумського району» у графі «Назва 
об’єкта (заходу), його місцезнаходження» слова і цифру «Придбання медичного об-
ладнання для Комунального некомерційного підприємства «Сумська центральна ра-
йонна клінічна лікарня» Сумської районної ради Сумської області, а саме: — апарат 
підводної тракції хребта — 1 од.» замінити словами «Придбання медичного облад-
нання (пристрій для поперекової та шийної тракції) для комунального некомерційно-
го підприємства «Сумська центральна районна клінічна лікарня» Сумської районної 
ради Сумської області».

54. У позиції «21304200000 Районний бюджет Великоолександрiвського району» 
у графі «Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження» слова «Великоолександрів-
ська центральна районна лікарня» замінити словами «Великоолександрівська район-
на лікарня».

55. У позиції «22312200000 Районний бюджет Полонського району»:
у графі «Обсяг субвенції, тис. гривень» цифри «3000» замінити цифрами «1600»;
цифри і слова 

«1400 Школа на 274 учня і сільський клуб на 400 відвідувачів, в с. Ново-
лабунь Полонського району — будівництво» 

виключити;
після позиції «22546000000 Бюджет Нетішинської міської об’єднаної територіаль-

ної громади» доповнити такою позицією:
«22517000000 Бюджет Полонської 

міської об’єднаної 
територіальної гро-
мади

1400 Усього, у тому числі:

1400 Школа на 274 учня і сільський 
клуб на 400 відвідувачів в 
с. Новолабунь Полонського ра-
йону — будівництво».

56. У позиції «23318200000 Районний бюджет Чигиринського району» слова «га-
строфіброскопа з відеостійкою» замінити словами «відеоендоскопічна система у 
комплекті».

57. У позиції «24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області» у графі «На-
зва об’єкта (заходу), його місцезнаходження» слова і цифри «Капітальний ремонт 
приміщень їдальні комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ—ІІІ сту-
пенів з поглибленим вивченням окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для об-
дарованих дітей» доповнити словами і цифрами «в м. Чернівці по вул. Винничен-
ка, 119».

58. У позиції «24201100000 Бюджет міста Чернівців» у графі «Назва об’єкта (за-
ходу), його місцезнаходження» слова «Капітальний ремонт корпусу «Г» Чернівецької 
гімназії № 2 Чернівецької міської ради» доповнити словами і цифрами «на вул. Го-
ловній, 73 в м. Чернівці».

59. Позицію «25201100000 Бюджет міста Чернігова» у графі «Назва об’єкта (захо-
ду), його місцезнаходження» після слів «в м. Чернігові» доповнити словами «з виді-
ленням пускових комплексів. Перший пусковий комплекс».

60. У позиції «26000000000 Бюджет м. Києва» у графі «Назва об’єкта (заходу), йо-
го місцезнаходження»:

слова і цифри «Капітальний ремонт дитячого майданчика для дошкільний на-
вчальний заклад № 373 м. Києва за адресою вул. Мартиросяна 22а» замінити слова-
ми і цифрами «Капітальний ремонт дитячого майданчика для дошкільного навчаль-
ного закладу № 373 м. Києва за адресою вул. Мартиросяна 22а, 24»;

слова і цифри «Капітальний ремонт дитячого майданчика для дошкільного на-
вчального закладу № 651 м. Києва за адресою вул. Донецька, 13» замінити словами 
і цифрами «Капітальний ремонт дитячого майданчика для дошкільного навчального 
закладу № 651 м. Києва за адресою вул. Донецька, 13 А»;

слова і цифри «Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 51-Б 
по вул. Харківське шосе у Дарницькому районі м. Києва» замінити словами і цифра-
ми «Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 51 Б по Харківсько-
му шосе у Дарницькому районі м. Києва»;

слова і цифри «Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 8 по 
вул. Чубинського у Дарницькому районі м. Києва» замінити словами і цифрами «Ка-
пітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 8 по вул. Чубинського Пав-
ла у Дарницькому районі м. Києва;»

слова і цифри «Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 5/2 на 
пров. Волгодонський у Дарницькому районі м. Києва» замінити словами і цифрами 
«Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 5/2 на пров. Волго-Дон-
ському у Дарницькому районі м. Києва»;

слова і цифри «Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 6/5 на 
вул. Пасхаліна у Дарницькому районі м. Києва» замінити словами і цифрами «Капі-
тальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 6/5 на вул. Пасхаліна Юрія у 
Дарницькому районі м. Києва»;

слова і цифри «Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 58 на 
вул. Харківське шосе у Дарницькому районі м. Києва» замінити словами і цифрами 
«Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 58 на Харківському шо-
се у Дарницькому районі м. Києва»;

слова і цифри «Капітальний ремонт покрівлі Палацу культури «Дарниця» по вул. 
Константина Заслонова, 18» замінити словами і цифрами «Капітальний ремонт по-
крівлі палацу культури «Дарниця» за адресою: вул. Костянтина Заслонова, 18 Дар-
ницького району м. Києва»;

слова і цифри «Капітальний ремонт (термосанація) дошкільного навчального за-
кладу (яслі-садок) комбінованого типу № 138 Дарницького району м. Києва по вул. 
Ревуцького, 7 Б» замінити словами і цифрами «Капітальний ремонт фасаду у за-
кладі дошкільної освіти № 138 за адресою: вул. Ревуцького, 7-б Дарницького райо-
ну м. Києва»;

слова і цифри «Капітальний ремонт футбольного поля у середній школі № 15 за 
адресою: вулиця Васильківська, 12 у Голосіївському районі міста Києва» замінити 
словами і цифрами «Капітальний ремонт футбольного поля у середній школі № 15 за 
адресою: вулиця Васильківська, 12-А у Голосіївському районі міста Києва».

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 3  

Закону України «Про державну соціальну 
допомогу особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю» щодо підвищення 
особам з інвалідністю з дитинства надбавки 

на догляд
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Частини першу — третю статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомо-

гу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (Відомості Верховної Ради 
України, 2001 р., № 1, ст. 2; 2005 р., № 16, ст. 261; 2011 р., № 39, ст. 389; 2014 р., № 20—
21, ст. 716; 2018 р., № 6—7, ст. 43) викласти в такій редакції:

«Особам з інвалідністю з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за ни-
ми в розмірі:

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, — 200 відсотків 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, — 100 відсотків 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-
консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного сто-
роннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 75 відсотків 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється в розмірі:
на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років — 200 відсотків прожиткового мі-

німуму для дітей віком до 6 років;
на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років — 200 відсотків прожитко-

вого мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років».
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вво-

диться в дію з 1 січня 2021 року, крім абзаців третього, сьомого та восьмого розділу I 
цього Закону, які вводяться в дію з 1 січня 2022 року.

2. Установити, що у період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року надбавка на до-
гляд встановлюється у розмірі:

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, — 150 відсотків 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років — 150 відсотків прожиткового мі-
німуму для дітей віком до 6 років;

на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років — 150 відсотків прожитко-
вого мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

3. Кабінету Міністрів України:
1) невідкладно затвердити план заходів щодо недопущення ухилення від сплати по-

датків і зборів суб’єктами господарської діяльності та запобігання відмиванню коштів в 
офшорних зонах;

2) вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нор-
мативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням 
у дію цього Закону, шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших централь-

них органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
2 вересня 2020 року 
№ 851-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Угоди про спільне 
виробництво аудіовізуальних творів  

між Кабінетом Міністрів України  
та Урядом Канади

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Канади, вчинену 2 липня 2019 року в м. Торонто, яка набирає чин-
ності в перший день першого місяця після одержання останньою із Сторін повідо-
млення про завершення виконання процедур, необхідних для набрання чинності за-
значеною Угодою, ратифікувати.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
2 вересня 2020 року 
№ 854-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Договору між Україною 

та Королівством Марокко про правову 
допомогу у кримінальних справах  

та екстрадицію
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Договір між Україною та Королівством Марокко про правову допомогу у кримі-

нальних справах та екстрадицію, укладений 21 жовтня 2019 року у м. Марракеш, 
який набирає чинності через тридцять (30) днів після дати обміну ратифікаційними 
грамотами, ратифікувати.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
2 вересня 2020 року 
№ 855-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Договору між Україною 

та Королівством Марокко про правову 
допомогу у цивільних і комерційних справах

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Договір між Україною та Королівством Марокко про правову допомогу у цивіль-

них і комерційних справах, укладений 21 жовтня 2019 року у м. Марракеш, який на-
бирає чинності через тридцять (30) днів після обміну ратифікаційними грамотами, 
ратифікувати.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
2 вересня 2020 року 
№ 856-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Договору між Україною 
та Королівством Марокко про передачу 

засуджених осіб
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Договір між Україною та Королівством Марокко про передачу засуджених осіб, 

укладений 21 жовтня 2019 року у м. Марракеш, який набирає чинності в перший 
день другого місяця, наступного після дати останнього повідомлення про завершен-
ня конституційних формальностей у кожній з двох Держав, ратифікувати.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
2 вересня 2020 року 
№ 857-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Договору між Україною  
та Йорданським Хашимітським Королівством 

про взаємну правову допомогу  
у кримінальних справах

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Договір між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством про взаєм-

ну правову допомогу у кримінальних справах, укладений 27 листопада 2019 року у 
м. Київ, який набирає чинності через тридцять (30) днів після отримання останньо-
го письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення Сторонами 
внутрішніх процедур, необхідних для набрання ним чинності, ратифікувати.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
2 вересня 2020 року 
№ 859-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Договору між Україною  

та Йорданським Хашимітським Королівством 
про видачу правопорушників

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Договір між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством про видачу 

правопорушників, укладений 27 листопада 2019 року у м. Київ, який набирає чиннос-
ті через тридцять (30) днів після отримання дипломатичними каналами останнього 
письмового повідомлення про завершення Сторонами внутрішніх процедур, необхід-
них для набрання ним чинності, ратифікувати.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
2 вересня 2020 року 
№ 860-IX

Щодо перегляду розміру штрафних санкцій 
відповідно до пункту 73 підрозділу 2 розділу 

XX Податкового кодексу України
Законом № 466 підрозділ 2 розділу ХХ Кодексу доповнено новим пунктом 73, який 

набрав чинності з 23 травня 2020 року.
Відповідно до цього пункту підлягають перегляду неузгоджені та несплачені 

станом на 23 травня 2020 року штрафні санкції, нараховані з 1 січня 2017 року по 
31 грудня 2019 року, за порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстра-
ції ПН та/або РК до таких ПН в ЄРПН, складених за:

операціями, які звільняються від оподаткування ПДВ;
операціями, які оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою;
операціями, які не передбачають надання ПН отримувачу (покупцю), а також ПН, 

складеної відповідно до п. 198.5 Кодексу у разі здійснення операцій, визначених пп. 
«а» — «г» п. 198.5 Кодексу;

відповідно до ст. 199 Кодексу;
відповідно до абзацу 11 п. 201.4 Кодексу.
В свою чергу, з 08 серпня 2020 року Законом № 786-IX внесено суттєві зміни у 

цю процедуру. Встановлено, що період, за який у платника є право на перегляд, роз-
починається з 1 січня 2017 року і закінчується 23 травня 2020 року (датою набран-
ня чинності Законом №466).

Зменшено вдвічі розмір нарахованих і неузгоджених штрафів, які є предметом 
перегляду, а саме:

у разі відсутності реєстрації — 2,5 відсотки (було 5 відсотків) від обсягу постачан-
ня без ПДВ, але не більше 1700 гривень (було 3 400 гривень);

у разі несвоєчасної реєстрації — 1 відсоток (було 2 відсотки) від обсягу постачан-
ня без ПДВ, але не більше  510 гривень (було 1 020 гривень).

Ця норма поширюється на випадки, коли грошові зобов’язання неузгоджені (від-
повідні податкові повідомлення-рішення знаходяться в процедурі адміністративного 
або судового оскарження).

За результатами виконання вимог Кодексу, податкові органи серед податкових 
повідомлень-рішень, які знаходяться в процедурі адміністративного або судового 
оскарження, виявляють відповідні податкові повідомлення-рішення, штрафні санк-
ції, яких які є предметом перегляду відповідно до вимог пункту 73 підрозділу 2 роз-
ділу XX Кодексу.

Такі податкові повідомлення-рішення підлягають скасуванню в Порядку № 1204, 
шляхом винесення нового податкового повідомлення-рішення із зазначенням нової 
суми штрафів, з урахуванням зменшення штрафів відповідно до пункту 73 підрозді-
лу 2 розділу XX Кодексу за порушення платниками ПДВ граничного строку для реє-
страції відповідних ПН та/або РК до таких ПН в ЄРПН.

Робота в цьому напрямі триває. 

До уваги платників рентної плати  
за користування надрами!

Відповідно до пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу України податкові 
зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування руд заліза 
за ІІІ квартал 2020 року обчислюються:

- 12,00, якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 58 % FE CFR China, 
що офіційно визначений світовим інформаційним агентством Platts, за податковий 
(звітний) період становить 70 і більше доларів США;

- 11,00, якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 58 % FE CFR China, 
що офіційно визначений світовим інформаційним агентством Platts, за податковий 
(звітний) період становить менше 70 доларів США.

Роз’яснення щодо продажу акцизних марок 
підприємствам-імпортерам

Відповідно до вимог статті 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР 
«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і пло-
дового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 318-IX від 03.12.2019), імпорт і оптова торгівля алкогольними 
напоями здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявнос-
ті ліцензії на оптову торгівлю. Експорт алкогольних напоїв здійснюється суб’єктами 
господарювання всіх форм власності на підставі ліцензії на виробництво або ліцен-
зії на оптову торгівлю Оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюють-
ся суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарюван-
ня, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власнос-
ті за наявності ліцензії.

Статтею 226 Податкового кодексу визначено, що у разі виробництва на митній те-
риторії України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів 
на митну територію України платники податку зобов’язані забезпечити їх маркуван-
ня марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку роз-
ривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встанов-
леного зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюно-
вого виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу та-
ких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності вве-
зення товарів.

Враховуючи викладене та те, що початковим етапом для здійснення імпортуван-
ня на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів є отриман-
ня підприємством-імпортером марок акцизного податку,  продаж марок акцизно-
го податку підприємствам-імпортерам з 01.07.2020 здійснюється лише за наявнос-
ті ліцензії на оптову торгівлю, повідомляє пресслужба Державної податкової служ-
би України.

КОРИСНО ЗНАТИ

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Договору між Україною  
та Йорданським Хашимітським Королівством 
про взаємну правову допомогу у цивільних 

справах
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Договір між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством про взаємну 

правову допомогу у цивільних справах, укладений 27 листопада 2019 року у м. Київ, 
який набирає чинності через тридцять (30) днів після отримання дипломатичними ка-
налами останнього письмового повідомлення про завершення Сторонами внутрішніх 
процедур, необхідних для набрання ним чинності, ратифікувати.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
2 вересня 2020 року 
№ 861-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 вересня 2020 р. № 1108-р 
Київ

Про передачу нерухомого військового майна 
у с. Набережне Біляївського району Одеської 

області до сфери управління Міністерства 
внутрішніх справ

Передати нерухоме військове майно по вул. Єлісєєва, 1, у с. Набережне Біляїв-
ського району Одеської області із сфери управління Адміністрації Державної служ-
би спеціального зв’язку та захисту інформації до сфери управління Міністерства вну-
трішніх справ за переліком згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із переліком майна, переліченого в додатку до урядового розпорядження,  
можна ознайомитися на сайті «УК».

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-peredachu-neruhomogo-vijskovogo-majna-u-s-naberezhne-bilyayivskogo-rajonu-odeskoyi-oblasti-do-sferi-upravlinnya-ministerstva-vnutrishnih-sprav-i090920-1108
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