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ДОКУМЕНТИ ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 15 грудня 2021 р. № 1685-р 

Київ

Про передачу окремого індивідуально 
визначеного майна у власність  

Мирівської сільської  
територіальної громади

Передати автобус марки «ATAMAN» D-093S2 2015 року випуску, номер шасі 
(кузова) Y7BD093S2FB000190, у власність Мирівської сільської територіальної 
громади Нікопольського району Дніпропетровської області. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 грудня 2021 р. № 1686-р 
Київ

Про передачу  
окремого індивідуально  

визначеного майна  
у власність Новопокровської селищної 

територіальної громади
Передати автобуси марок «Богдан» А-092S4 (2008 року випуску, номер 

шасі (кузова) Y7BА092S48В002392), БАЗ А079.13Ш (2011 року випуску, но-
мер шасі (кузова) Y7FАS7913B0009277), АС-P 4234 «Мрія» (2017 року ви-
пуску, номер шасі (кузова) Y8XP655S0H0007759) у власність Новопокров-
ської селищної територіальної громади Чугуївського району Харківської об-
ласті. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2021 р. № 1692-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
розпорядження  

Кабінету Міністрів України 
від 12 грудня 2018 р. № 1023 

Внести зміну до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 
грудня 2018 р. № 1023 «Про визначення державного підприємства зовнішньоеко-
номічної діяльності «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії» — із змі-
нами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. 
№ 1520, замінивши в абзаці другому слова і цифри «до 31 грудня 2021 р.» сло-
вами і цифрами «до 31 грудня 2022 р.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2021 р. № 1728-р 
Київ

Питання діяльності  
акціонерного товариства 
«Українська залізниця»

Надати згоду на укладення акціонерним товариством «Українська залізни-
ця» з публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» 
договору про внесення змін та доповнень № 5 до Кредитного договору про на-
дання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії  від 27 грудня 2016 р.  
№ 31-К/16-VIP (проект договору додається до оригіналу).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2021 р. № 1729-р 
Київ

Про розподіл у 2021 році  
субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам  
на розвиток комунальної інфраструктури,  

у тому числі на придбання  
комунальної техніки

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України за-
твердити розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання 
комунальної техніки, згідно з додатком.

2. Міністерству розвитку громад та територій забезпечити погодження роз-
поділу субвенції, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом 
Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із розподілом субвенції, затвердженим розпорядженням уряду,  

можна ознайомитись на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2021 р. № 1730-р 
Київ

Про внесення зміни  
до розпорядження  

Кабінету Міністрів України  
від 2 грудня 2021 р. № 1568

Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2021 р.  
№ 1568 «Про порушення дисциплінарного провадження стосовно Голови Дер-
жавної служби України з етнополітики та свободи совісті Богдан О. В.», замі-
нивши в абзаці другому слова і цифри «до 24 грудня 2021 р.» словами і циф-
рами «до 12 січня 2022 р.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 грудня 2021 р. № 1745-р 
Київ

Про передачу єдиного майнового комплексу 
державного підприємства «Проектний інститут 
Укрметротунельпроект» до сфери управління 
Міністерства розвитку громад та територій
Передати єдиний майновий комплекс державного підприємства «Проек-

тний інститут Укрметротунельпроект» (код згідно з ЄДРПОУ 01388443) із сфе-
ри управління Фонду державного майна до сфери управління Міністерства роз-
витку громад та територій.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 грудня 2021 р. № 1746-р 
Київ

Про затвердження інвестиційного плану 
державного публічного акціонерного 

товариства «Національна акціонерна компанія 
«Украгролізинг» на середньострокову 

перспективу (2022—2024 рр.)
Затвердити інвестиційний план державного публічного акціонерного това-

риства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» на середньостроко-
ву перспективу (2022—2024 рр.), що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 грудня 2021 р. № 1748-р 
Київ

Про погодження зміни цільового 
призначення земельної ділянки

Відповідно до статей 20, 123 Земельного кодексу України погодити зміну ці-
льового призначення земельної ділянки державної власності загальною пло-
щею 1,826 гектара з кадастровим номером 5320281200:00:006:0394, розташо-
ваної на території Миргородського району Полтавської області, яка перебуває у 
постійному користуванні державного підприємства «Миргородське лісове гос-
подарство», з категорії земель лісогосподарського призначення (ліси) на кате-
горію земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншо-
го призначення з метою подальшої передачі її у постійне користування Служ-
бі автомобільних доріг у Полтавській області для розміщення та експлуатації 
будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 грудня 2021 р. № 1754-р 
Київ

Про внесення змін до фінансового плану 
державного підприємства «Національна 

атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом» на 2021 рік

Внести зміни до фінансового плану державного підприємства «Національна атом-
на енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на 2021 рік, затвердженого розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України 18 серпня 2021 р. № 963 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2021 р., № 68, ст. 4303), виклавши його в редакції, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 28 грудня 2021 р. № 1756-р 
Київ

Про подання до Верховної Ради України 
проекту Закону України «Про вихід  

з Протоколу про внесення поправок до Угоди 
про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок»

Подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про вихід з Про-
токолу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський 
зв’язок» з метою виходу з Протоколу про внесення поправок до Угоди про Між-
урядовий фельд’єгерський зв’язок, вчиненого 27 березня 1997 р. у м. Москві та 
ратифікованого Законом України від 6 липня 1999 р. № 833-XIV.   

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 грудня 2021 р. № 1771-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
1. Відповідно до частини першої статті 98 Цивільного кодексу України, ста-

тей 51 і 52 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 31 пункту 70, 
підпункту 5 пункту 92 Статуту акціонерного товариства «Національна акціонер-
на компанія «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 14 грудня 2016 р. № 1044, попередньо погодити рішення правління 
акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 
щодо погодження рішення дочірньої компанії «Газ України» Національної акціо-
нерної компанії «Нафтогаз України» як єдиного учасника товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» шляхом 
погодження рішення учасника зазначеного товариства, що додається до оригіна-
лу, про затвердження умов додаткової угоди до примірного договору постачання 
природного газу для виробництва теплової енергії на 2021—2024 роки та укла-
дення відповідних додаткових угод до договорів постачання природного газу з 
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків.

2. Правлінню акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» вжити заходів до укладення додаткових угод відповідно 
до пункту 1 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 грудня 2021 р. № 1772-р 
Київ

Про перерозподіл обсягів надання кредитів 
з державного бюджету, передбачених 
Міністерству енергетики на 2021 рік 

для реалізації спільних з міжнародними 
фінансовими організаціями інвестиційних 

проектів
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-

снити перерозподіл обсягів надання кредитів з державного бюджету в межах за-
гального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики 
у спеціальному фонді державного бюджету на 2021 рік для реалізації спільних з 
міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів, шляхом:

1) зменшення обсягу надання кредиту з державного бюджету за програмами:
2401680 «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація 

підстанцій)» на 31 322,3 тис. гривень (інвестиційний проект «Проект «Підви-
щення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)», креди-
тор — Кредитна установа для відбудови);

2401670 «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька — Каховська» на 
85 748,3 тис. гривень (інвестиційний проект «Проект «Будівництво повітряної 
лінії 750 кВ Запорізька АЕС — Каховська», кредитор — Європейський інвести-
ційний банк);

2401650 «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС — Київська» на 298 643,7 тис. 
гривень (інвестиційний проект «Проект «Будівництво високовольтної повітряної лінії 
750 кВ Рівненська АЕС — Київська», кредитор — Європейський інвестиційний банк);

2) збільшення обсягу надання кредиту з державного бюджету за програмами:
2401690 «Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини 

України» на 60 000 тис. гривень (інвестиційний проект «Проект «Реконструк-
ція трансформаторних підстанцій східної частини України», кредитор – Кредит-
на установа для відбудови);

2401640 «Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні» на 
262 720,3 тис. гривень (інвестиційний проект «Другий проект з передачі елек-
троенергії», кредитор — Міжнародний банк реконструкції та розвитку);

2401670 «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька — Каховська» на 
92 994 тис. гривень (інвестиційний проект «Проект «Будівництво повітряної 
лінії 750 кВ Запорізька АЕС — Каховська», кредитор — Європейський банк 
реконструкції та розвитку).

2. Забезпечити:
Міністерству енергетики — погодження перерозподілу обсягів надання кре-

дитів з державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, 
з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповід-
них змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 грудня 2021 р. № 1773-р 
Київ

Деякі питання наглядової ради приватного 
акціонерного товариства «Національна 

енергетична компанія «Укренерго»
1. Погодити кандидатуру Баранюка Олександра Мирославовича на посаду 

члена наглядової ради приватного акціонерного товариства «Національна енер-
гетична компанія «Укренерго» як представника держави.

2. Скасувати як таке, що не реалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2021 р. № 1607 «Питання наглядової ради приватного акці-
онерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» в части-
ні погодження кандидатури Ільницького Михайла Васильовича на посаду члена 
наглядової ради приватного акціонерного товариства «Національна енергетич-
на компанія «Укренерго» як представника держави.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 грудня 2021 р. № 1774-р 
Київ

Про передачу будівлі у власність 
Маріупольської міської територіальної громади

Передати будівлю (реєстраційний номер 2364930614123) по вул. Георгіїв-
ській, 63/44, у м. Маріуполі Донецької області, що розміщена на земельній ді-
лянці площею 0,0953 гектара (кадастровий номер 1412336300:01:005:0591), у 
власність Маріупольської міської територіальної громади Донецької області.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 грудня 2021 р. № 1775-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного підприємства «Енергоринок»  

на 2022 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Енергоринок» на 

2022 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 грудня 2021 р. № 1797-р 
Київ

Про погодження розподілу додаткової 
дотації на здійснення переданих  

з державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров’я  

між місцевими бюджетами у 2022 році
1. Відповідно до частини п’ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України погоди-

ти обласним державним адміністраціям розподіл додаткової дотації на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я між місцевими бюджетами у 2022 році згідно з додатками 1—24.

2. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2022 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із розподілом додаткової дотації, затвердженим розпорядженням уряду,  
можна ознайомитися на сайті «УК».



Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 23 грудня 2021 р. № 1729-р 

РОЗПОДІЛ 
у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток  
комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки 

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції,  
тис. гривень 

Назва комунального підприємства 

Волинська область 
03518000000 Бюджет Вишнівської сільської 

територіальної громади 
472,8 комунальне підприємство “Буг” 

03551000000 Бюджет Луцької міської територіальної 
громади 

3 573,1 комунальне підприємство “Луцькводоканал” 

Дніпропетровська область 
04527000000 Бюджет Царичанської селищної 

територіальної громади 
700 комунальне підприємство “Господарник” 

04536000000 Бюджет Верхньодніпровської міської 
територіальної громади 

883,6 комунальне підприємство 
“ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС” 

Донецька область 
05511000000 2 146,43 у тому числі: 
 

Бюджет Бахмутської міської територіальної 
громади 796,43 комунальне підприємство “БАХМУТ-ВОДА” 

  970 комунальне підприємство “БАХМУТСЬКИЙ 
КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ” 
 



Продовження додатка 2

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції,  
тис. гривень 

Назва комунального підприємства 

  380 Опитненське сільське комунальне підприємство 
“ПРОГРЕС” 

05524000000 7 015,77 у тому числі: 
 

Бюджет Краматорської міської 
територіальної громади 240 спеціалізоване комунальне підприємство 

“Ритуальна служба” 
520 комунальне підприємство “Міськсвітло” 
920 комунальне виробниче підприємство 

“Краматорський водоканал” 
1 435,77 комунальне підприємство “Об’єднання парків 

культури та відпочинку” 

 

3 900 комунальне підприємство “ДРУАС” 
Івано-Франківська область 

09540000000 Бюджет Богородчанської селищної 
територіальної громади 

840 виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне 
підприємство 

09530000000 Бюджет Коломийської міської 
територіальної громади 

1 293,97 комунальне підприємство “Полігон Екологія” 

Київська область 
10508000000 Бюджет Тетіївської міської територіальної 

громади 
572,62 комунальне підприємство “Благоустрій” 

Кіровоградська область 
11511000000 Бюджет Компаніївської селищної 

територіальної громади 
522,52 комунальне підприємство “Благоустрій” 



Продовження додатка 3

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції,  
тис. гривень 

Назва комунального підприємства 

11536000000 Бюджет Знам’янської міської 
територіальної громади 

1 528,4 комунальне підприємство “Знам’янський 
комбінат комунальних послуг” 

Львівська область 
13563000000 4 778,4 у тому числі: 
 

Бюджет Львівської міської територіальної 
громади 1 326 Львівське комунальне підприємство “Шляхово-

ремонтне підприємство Залізничного району” 
 1 326 Львівське комунальне підприємство “Шляхово-

ремонтне підприємство Шевченківського району” 
 1 326 Львівське комунальне підприємство “Шляхово-

ремонтне підприємство Личаківського району” 
 800,4 Львівське комунальне підприємство 

“Львівсвітло” 
13584000000 Бюджет Трускавецької міської 

територіальної громади 
734,27 комунальне підприємство “Трускавецьвода” 

13527000000 Бюджет Підберізцівської сільської 
територіальної громади 

616 комунальне підприємство “Добробут 
Підберізцівської ОТГ” 

13565000000 Бюджет Моршинської міської 
територіальної громади 

590,22 підприємство житлово-комунального 
господарства Моршинської міської ради 

Миколаївська область 
14529000000 1 496,8 у тому числі: 
 

Бюджет Вознесенської міської 
територіальної громади 500 комунальне підприємство “Санітарна очистка 

міста” 



Продовження додатка 4

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції,  
тис. гривень 

Назва комунального підприємства 

 996,8 комунальне підприємство “Водопостачання  
м. Вознесенська”  

14549000000 24 182,72 у тому числі: 
 

Бюджет Миколаївської міської 
територіальної громади 3 479,04 комунальне підприємство “Миколаївкомунтранс” 

 5 738,88 комунальне підприємство “Експлуатаційне 
лінійне управління автодоріг” 

 577,92 комунальне підприємство “Миколаївська 
ритуальна служба” 

 14 386,88 комунальне підприємство “Миколаївські парки” 
Одеська область 

15540000000 Бюджет Білгород-Дністровської міської 
територіальної громади 

680 комунальне підприємство “Асорті” 

Рівненська область 
17554000000 Бюджет Гощанської селищної 

територіальної громади 
2 414,34 Гощанське комунальне підприємство 

17532000000 Бюджет Вараської міської територіальної 
громади 

3 446,23 комунальне підприємство “Благоустрій” 

Сумська область 
18517000000 Бюджет Краснопільської селищної 

територіальної громади 
487,98 комунальне підприємство “Екосервіс” 

18516000000 Бюджет Кролевецької міської 
територіальної громади 

940 комунальне підприємство “Ремдільниця” 



Продовження додатка 5

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції,  
тис. гривень 

Назва комунального підприємства 

Тернопільська область 
19539000000 Бюджет Хоростківської міської 

територіальної громади 
516,06 комунальне підприємство “Комунальник” 

Харківська область 
20554000000 27 187,08 у тому числі: 
 

Бюджет Харківської міської територіальної 
громади 10 830,34 комунальне підрядне спеціалізоване 

підприємство по ремонту і будівництву 
автошляхів м. Харкова “Шляхрембуд” 

 3 265,98 комунальне підприємство “Харківські теплові 
мережі” 

 1 851,36 комунальне підприємство 
“МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС” 

 7 340,4 комунальне підприємство “Харківблагоустрій” 
 3 899 комунальне підприємство “Харківводоканал” 

Херсонська область 
21546000000 Бюджет Новоолександрівської сільської 

територіальної громади 
199,1 комунальне підприємство 

“Новоолександрівське” 
Хмельницька область 

22538000000 Бюджет Крупецької сільської 
територіальної громади 

240 комунальне підприємство “Спеціалізоване 
лісокомунальне підприємство” 
 



Продовження додатка 6

Код 
бюджету 

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної одиниці 

Обсяг 
субвенції,  
тис. гривень 

Назва комунального підприємства 

Черкаська область 
23574000000 Бюджет Уманської міської територіальної 

громади 
9 779,31 комунальне підприємство “Комунальник” 

Чернівецька область 
24521000000 Бюджет Кіцманської міської 

територіальної громади 
468 Кіцманське виробниче управління житлово-

комунального господарства  
24509000000 Бюджет Сокирянської міської 

територіальної громади 
761,51 комунальне підприємство “Сокиряни-

благоустрій” 
Чернігівська область 

25555000000 Бюджет Ладанської селищної 
територіальної громади 

474,16 комунальне підприємство “Ладан-Послуга” 

Усього  99 541,39  

_____________________ 


