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ДОКУМЕНТИ
7. У Законі України «Про ефективне управління майновими правами правовласни-

ків у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 2018 р., № 32, ст. 242 із наступними змінами):

1) абзац четвертий частини шостої статті 16 викласти в такій редакції:
«При визначенні репрезентативності організації колективного управління врахо-

вується кількісний показник використання в Україні відповідної категорії об’єктів ав-
торського права і (або) суміжних прав за попередній календарний рік. Цей показ-
ник може визначатися, зокрема, частотою сповіщення наявних у каталозі організації 
об’єктів авторського права і (або) суміжних прав за відповідною категорією у націо-
нальному теле- і радіоефірі з урахуванням територіальної категорії мовлення. Часто-
та сповіщення визначається на підставі звітів телерадіоорганізацій про використання 
об’єктів авторського права і (або) суміжних прав за попередній календарний рік, по-
даних Установі. При визначенні репрезентативності Установою не враховується кіль-
кісний показник використання в Україні:

музичних творів з текстом або без тексту, автором або одним із авторів (співавто-
рів) яких є громадянин держави, визнаної Верховною Радою України державою-агре-
сором (далі «держава-агресор»);

виконань, якщо виконавцем (виконавицею) є громадянин держави-агресора;
фонограм та відеограм, виробником яких є фізична особа та/або юридична осо-

ба, яка на момент їх оприлюднення була, відповідно, громадянином або зареєстрова-
на в державі, яку в будь-який час визнано державою-агресором»;

2) розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 33 такого 
змісту:

«33. До моменту відновлення територіальної цілісності України у межах міжна-
родно визнаного державного кордону організаціям колективного управління, внесе-
ним до Реєстру організацій колективного управління в Україні, забороняється укла-
дати договори про представництво прав з організаціями, зареєстрованими в дер-
жаві, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, та здійснювати дії 
(в тому числі виконувати зобов’язання) за укладеними з зазначеними організація-
ми договорами про представництво прав, а також укладати договори про управлін-
ня майновими правами на колективній основі з правовласниками, зареєстрованими 
в державі-агресорі, та/або правовласниками, які діють на підставі ліцензійних дого-
ворів з зазначеними правовласниками, та здійснювати дії (в тому числі виконувати 
зобов’язання) за вищезазначеними договорами про управління майновими правами 
на колективній основі».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, який станом на да-

ту набрання чинності цим Законом складений центральним органом виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, 
і оприлюднений на його офіційному веб-сайті, зберігає чинність до моменту опри-
люднення цього Переліку у повному обсязі апаратом Ради національної безпеки і 
оборони України.

3. Секретарю Ради національної безпеки і оборони України впродовж одного міся-
ця від дати набрання чинності цим Законом:

1) забезпечити приймання апаратом Ради національної безпеки і оборони Украї-
ни від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сферах культури та мистецтв, Переліку осіб, які створюють загрозу націо-
нальній безпеці, який складений і є чинним станом на дату набрання чинності цим За-
коном, на підставі відповідного спільного акта, який засвідчує передачу;

2) забезпечити оприлюднення апаратом Ради національної безпеки і оборони 
України прийнятого від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сферах культури та мистецтв, Переліку осіб, які ство-
рюють загрозу національній безпеці, у повному обсязі.

4. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим 
Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити внесення до правил пасажирських перевезень на всіх видах паса-

жирського транспорту змін щодо заборони акустичного насильства;
3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами ви-

конавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
5. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення протягом двох 

місяців з дня опублікування цього Закону внести зміни до бланка ліцензій телера-
діоорганізацій та забезпечити переоформлення ліцензій відповідно до вимог цьо-
го Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
19 червня 2022 року
№ 2310-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 липня 2022 р. № 773 
Київ

Про затвердження переліку платних 
послуг, які можуть надаватися авіаційними 

підрозділами Державної служби  
з надзвичайних ситуацій за межами України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися авіаційними підроз-

ділами Державної служби з надзвичайних ситуацій за межами України, що додається.
2. Установити, що послуги, передбачені затвердженим цією постановою перелі-

ком, надаються на підставі укладених договорів та за умови, що їх надання не супер-
ечить та не перешкоджає основній діяльності авіаційних підрозділів Державної служ-
би з надзвичайних ситуацій.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 7 липня 2022 р. № 773 

ПЕРЕЛІК 
платних послуг, які можуть надаватися авіаційними підрозділами 
Державної служби з надзвичайних ситуацій за межами України

1. Несення чергування та здійснення пожежогасіння повітряними суднами.
2. Залучення зразків авіаційної техніки для експонування на виставках, викорис-

тання на кінозйомках.
3. Здійснення повітряних перевезень повітряними суднами, що не задіяні до чер-

гування.
4. Здійснення повітряного моніторингу (розвідки) місцевості.
5. Здійснення аеромедичної евакуації (повітряного перевезення) постраждалих 

(хворих).
6. Аеро- і фотозйомка, дистанційне зондування земних об’єктів за допомогою тех-

нічних засобів, візуального спостереження та обробки одержаної інформації.
7. Несення чергування та проведення авіаційних робіт з пошуку та рятування.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 липня 2022 р. № 774 
Київ

Про внесення змін до пункту 3  
переліку платних послуг, які можуть 
надаватися архівними установами,  

що утримуються за рахунок бюджетних 
коштів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 3 переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними 

установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639 (Офіційний вісник України, 
1998 р., № 19, ст. 684; 2018 р., № 25, ст. 898), такі зміни:

у підпункті 16 слово «фотодокументів» замінити словом «фонодокументів»;
доповнити пункт підпунктом 18 такого змісту:
«18) оформлення та видача перепустки строком на один рік до читального залу 

архіву у формі пластикової картки, що містить безконтактний електронний носій.».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 липня 2022 р. № 777 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 28 лютого 2022 р. № 169
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого  

2022 р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель това-
рів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25,  
ст. 1254), доповнивши його підпунктом 8 такого змісту:

«8) зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного при-
значення за закритими закупівлями не складається та не подається на затверджен-
ня Кабінетові Міністрів України.

Пропозиції до проекту зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і по-
слуг оборонного призначення за закритими закупівлями подаються державними за-
мовниками у сфері оборони Міністерству з питань стратегічних галузей промисло-
вості протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 липня 2022 р. № 778 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 18 березня 2022 р. № 314 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314 

«Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєн-
ного стану» (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1399, № 40, ст. 2167) змі-
ни, що додаються. 

2. Установити, що подані до дня набрання чинності цією постановою суб’єктами 
господарювання декларації про провадження видів господарської діяльності, що 
включені цією постановою у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 
18 березня 2022 р. № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської 
діяльності в умовах воєнного стану», є дійсними протягом шести місяців з дня на-
брання чинності цією постановою. Протягом зазначеного строку суб’єкти господарю-
вання для подальшого провадження такої діяльності повинні отримати відповідні до-
звільні документи у порядку, строки та на умовах, що передбачені законодавством. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 липня 2022 р. № 778

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 березня 2022 р. № 314

1. Абзац другий підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Органи ліцензування, дозвільні органи та суб’єкти надання публічних (електро-

нних публічних) послуг формують та ведуть переліки поданих декларацій, в яких міс-
титься інформація про суб’єкта господарювання (для юридичної особи — організа-
ційно-правова форма, повне і скорочене найменування (за наявності), для фізич-
ної особи — підприємця — прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); вид 
господарської діяльності/частина виду господарської діяльності, який провадиться 
на підставі поданої декларації; місце провадження діяльності (якщо провадження ді-
яльності обмежується територією відповідної адміністративно-територіальної оди-
ниці);».

2. У додатку 2 до постанови:
1) у графі «Вид документа, який дає право на провадження господарської діяль-

ності» у позиціях «Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних від-
ходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів 
та вантажів автомобільним транспортом», «Культивування рослин, включених до та-
блиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвер-
дженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, збе-
рігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію Украї-
ни, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку», «Банківська 
діяльність, діяльність з надання фінансових послуг та діяльність з надання банкам 
послуг з інкасації «, «Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформа-
ції (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації» 
слово «ліцензія» замінити словами «ліцензія, інші дозвільні документи»;

2) позицію

«Виробництво лікарських засобів (для суб’єктів господарюван-
ня, які не мають діючої ліцензії на виробництво лікарських за-
собів) 

ліцензія»

замінити такою позицією:

«Виробництво лікарських засобів, імпорт лікарських засобів 
(крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптова та роздріб-
на торгівля лікарськими засобами

ліцензія»;

3) позиції

«Користування радіочастотним ресурсом ліцензія
Користування номерним ресурсом дозвіл»

замінити такими позиціями:

«Користування радіочастотним спектром ліцензія
Користування ресурсом нумерації дозвіл»;

4) доповнити додаток такими позиціями: 

«Діяльність з медичної практики ліцензія

Діяльність у сфері електроенергетики, на ринку природного га-
зу, з централізованого водопостачання та централізованого во-
довідведення, з виробництва
теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральни-
ми і місцевими (розподільними)
тепловими мережами, постачання теплової енергії та інша ді-
яльність, ліцензування якої здійснює
НКРЕКП, відповідно до закону

ліцензія

Діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, поста-
чанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отриман-
ня інформації

ліцензія, інші 
дозвільні 

документи

Професійна діяльність на ринках капіталу та організованих то-
варних ринках

ліцензія, інші 
дозвільні 

документи

Діяльність у зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) 
відселення

дозвільні 
документи

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринно-
го світу

дозвіл 
або сертифікат

Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинно-
го світу 

дозвіл 
або сертифікат

Імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, пересув-
ні виставки, реекспорт та інтродукція з моря зазначених зразків, 
які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгів-
лю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою 
зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції 

дозвіл 
або сертифікат».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 липня 2022 р. № 561-р 
Київ

Про звільнення Суярка С. М.  
з посади державного секретаря Міністерства  

соціальної політики України
Звільнити Суярка Сергія Миколайовича з посади державного секретаря Міністер-

ства соціальної політики України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 липня 2022 р. № 562-р 
Київ

Про призначення Суярка С. М.  
державним секретарем Міністерства  

енергетики України
Призначити Суярка Сергія Миколайовича державним секретарем Міністерства 

енергетики України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків 
строком на п’ять років з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 464 з оплатою праці від-
повідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 липня 2022 р. № 563-р 
Київ

Про призначення Лещука Ю. В.   
 державним секретарем Міністерства 
культури та інформаційної політики  

України
Призначити Лещука Юрія Віталійовича державним секретарем Міністерства куль-

тури та інформаційної політики України з дати початку фактичного виконання ним 
посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування 
воєнного стану з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 липня 2022 р. № 564-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків державного секретаря 

Міністерства соціальної політики України  
на Видмиш Т. А.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного се-
кретаря Міністерства соціальної політики України, виконання обов’язків державного 
секретаря Міністерства соціальної політики України на начальника управління по ро-
боті з персоналом зазначеного Міністерства Видмиш Тетяну Андріївну.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 липня 2022 р. № 571-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству фінансів на 2022 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійсни-

ти у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фі-
нансів на 2022 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків 
споживання шляхом:

зменшення їх обсягу за програмою 3501010 «Керівництво та управління у сфері 
фінансів» на суму 279,1 тис. гривень;

збільшення їх обсягу за програмою 3504010 «Керівництво та управління у сфері 
казначейського обслуговування» на суму 279,1 тис. гривень.

2. Міністерству фінансів забезпечити внесення до розпису державного бюджету 
змін, пов’язаних із перерозподілом видатків, що передбачені пунктом 1 цього роз-
порядження.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 липня 2022 р. № 573-р 
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації  
Стратегії біобезпеки та біологічного захисту  

на 2022—2025 роки
1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії біобезпеки та біологічного захис-

ту на 2022—2025 роки (далі — план заходів), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити:
виконання плану заходів;
внесення відповідної інформації до електронної системи моніторингу і контро-

лю за виконанням плану заходів на Єдиному веб-порталі електронного урядування;
подання щороку до 10 лютого Міністерству захисту довкілля та природних ресур-

сів звіту про стан виконання плану заходів.
3. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів забезпечити:
проведення моніторингу виконання плану заходів з використанням електронної 

системи моніторингу і контролю за його виконанням на Єдиному веб-порталі елек-
тронного урядування;

подання щороку до 1 квітня Апарату Ради національної безпеки і оборони України 
та Кабінету Міністрів України звіту про стан виконання плану заходів.
 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Із планом заходів затвердженим урядовим розпорядженням,  
можна ознайомитись на сайті «УК».



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 7 липня 2022 р. № 573-р 

ПЛАН  
заходів з реалізації Стратегії біобезпеки та  
біологічного захисту на 2022—2025 роки 

Найменування заходу Строк 
виконання Відповідальні за виконання Індикатор виконання 

1. Розроблення та затвердження програм 
підвищення кваліфікації з питань біобезпеки 
та біозахисту для працівників різного фаху 
(професій) та кваліфікацій  

постійно Міндовкілля 
МОН 
МОЗ 
Держекоінспекція 
Мінекономіки 
Держпродспоживслужба 
Національна академія наук 
(за згодою) 
Національна академія 
медичних наук (за згодою) 
Національна академія 
аграрних наук (за згодою)

підвищено кваліфікацію 
працівників за оновленими 
програмами 

2. Створення та забезпечення функціонування 
системи інформування населення з питань 
біобезпеки та біологічного захисту 
(розміщення актуальної інформації на 
офіційних веб-сайтах центральних органів 
виконавчої влади, організація та проведення 
засідань за круглим столом, консультацій з 
громадськістю на місцях)  

2022—2025 
роки 

Держпродспоживслужба 
МОЗ 
Міндовкілля 
Держекоінспекція 
інші заінтересовані 
центральні органи 
виконавчої влади 
СБУ (за згодою)

створено та забезпечено 
функціонування системи 
інформування населення з 
питань біобезпеки та 
біологічного захисту  
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Найменування заходу Строк 
виконання Відповідальні за виконання Індикатор виконання 

3. Удосконалення законодавства щодо 
визначення повноважень центральних органів 
виконавчої влади щодо поводження з 
інвазивними чужорідними видами рослинного 
та тваринного світу, в тому числі 
запровадження заходів щодо протидії та 
запобігання поширенню таких видів

2022—2024 
роки 

Міндовкілля 
Мінагрополітики 
Мінекономіки 
Мінрегіон 
Мінінфраструктури 
Держлісагентство 

зареєстровано відповідний 
законопроект у Верховній Раді 
України  

4. Підготовка пропозицій щодо внесення змін 
до нормативно-правових актів з питань 
визначення механізму і порядку запобігання 
проникненню, вилучення, здійснення 
контролю за поширенням та пом’якшення 
(мінімізація) несприятливого впливу 
інвазивних чужорідних видів рослинного та 
тваринного світу в різних сферах 
господарської діяльності 
 

2024—2025 
роки 

Міндовкілля 
Мінагрополітики 
Мінекономіки 
Мінрегіон 
Мінінфраструктури 
МОЗ 
МОН 
Держекоінспекція 
Держрибагентство 
Держлісагентство 
Держпродспоживслужба 
Держмитслужба 
Національна академія наук 
(за згодою) 
Національна академія 
аграрних наук (за згодою) 
 

прийнято відповідний 
нормативно-правовий акт 
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Найменування заходу Строк 
виконання Відповідальні за виконання Індикатор виконання 

5. Підготовка пропозицій та затвердження 
методичних рекомендацій щодо критеріїв 
віднесення видів рослинного та тваринного 
світу до інвазивних чужорідних видів 

2022—2023 
роки 

Міндовкілля 
Мінагрополітики 
Мінекономіки 
Мінрегіон 
Мінінфраструктури 
МОН 
МОЗ 
Держлісагентство 
Національна академія наук 
(за згодою) 
Національна академія 
медичних наук (за згодою) 
Національна академія 
аграрних наук (за згодою) 
Держекоінспекція

видано відповідний наказ 
Міндовкілля  

6. Підготовка пропозицій та затвердження 
переліків інвазивних чужорідних видів 
рослинного та тваринного світу з урахуванням 
рівня небезпеки для місцевих видів, 
екосистем, здоров’я людини за окремими 
таксономічними одиницями або їх групами та 
періодичне оновлення цих переліків  

2023—2025 
роки 

Міндовкілля 
Держекоінспекція 
Держлісагентство 
Держрибагентство 
Держпродспоживслужба 
Національна академія наук 
(за згодою) 
Національна академія 
аграрних наук (за згодою) 
 
 

видано відповідний наказ 
Міндовкілля та зареєстровано 
його в Мін’юсті 
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Найменування заходу Строк 
виконання Відповідальні за виконання Індикатор виконання 

7. Забезпечення проведення інвентаризації 
інвазивних чужорідних видів рослинного та 
тваринного світу на місцевому, регіональному 
та загальнодержавному рівні та встановлення 
поточних ареалів і територій їх ймовірного 
поширення  

2022—2025 
роки 

Міндовкілля 
Держекоінспекція 
Держпродспоживслужба 
Національна академія наук 
(за згодою) 
Національна академія 
аграрних наук (за згодою)

розроблено наукові та 
картографічні матеріали щодо 
поширення інвазивних 
чужорідних видів рослинного та 
тваринного світу в Україні для 
використання науковцями та 
громадськістю

8. Формування баз даних щодо інвазивних 
чужорідних видів рослинного та тваринного 
світу за всіма таксономічними групами та їх 
ведення як частини державних кадастрів 
рослинного та тваринного світу  

2023—2025 
роки 

Міндовкілля 
Національна академія наук 
(за згодою) 
Національна академія 
аграрних наук (за згодою)

забезпечено можливість під час 
пошуку у державному кадастрі 
рослинного та тваринного світу 
ранжування видів за критерієм 
“нвазивний чужорідний”

9. Розроблення науково-практичних 
рекомендацій щодо проведення моніторингу 
проникнення і поширення інвазивних 
чужорідних видів рослинного та тваринного 
світу, здійснення контролю за такими 
шляхами та поводження з цими видами 

2024—2025 
роки 

Міндовкілля 
Мінагрополітики 
Мінекономіки 
Мінінфраструктури 
МОН 
Мінрегіон 
Держекоінспекція 
Держрибагентство 
Держлісагентство 
Держпродспоживслужба 
Держводагентство 
Держекоінспекція 
Національна академія наук 
(за згодою) 
Національна академія 
аграрних наук (за згодою)

видано відповідний наказ 
Міндовкілля 
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Найменування заходу Строк 
виконання Відповідальні за виконання Індикатор виконання 

10. Розроблення інформаційних матеріалів з 
питань поводження з інвазивними 
чужорідними видами рослинного та 
тваринного світу для різних аудиторій 
(представників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, 
підприємців, громадськості, студентів, 
школярів тощо) 

2022—2025 
роки 

Міндовкілля 
Мінекономіки 
Мінагрополітики 
МОН 
Держекоінспекція 
Держпродспоживслужба 
Держлісагентство 
Національна академія наук 
(за згодою) 
Національна академія 
аграрних наук (за згодою) 

розроблено відповідні 
інформаційні матеріали  

11. Розроблення інформаційних матеріалів з 
питань поводження з генетично 
модифікованими організмами у відкритій 
системі для різних аудиторій (представників 
органів державних влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємців, громадськості, 
студентів, школярів тощо) 

—“— Міндовкілля 
Мінекономіки 
Мінагрополітики 
МОН 
Держекоінспекція 
Держпродспоживслужба 
Національна академія наук 
(за згодою) 
Національна академія 
аграрних наук (за згодою) 

—“— 

 
    
    
    



 6

Найменування заходу Строк 
виконання Відповідальні за виконання Індикатор виконання 

12. Опрацювання питання щодо ратифікації 
Нагойсько-Куала-Лумпурського додаткового 
протоколу про відповідальність і 
відшкодування до Картахенського протоколу 
про біобезпеку 

2022—2023 
роки 

Міндовкілля 
Держекоінспекція 
Мінагрополітики 
МОН 
Мінекономіки 
Мінфін 
МЗС 
Держпродспоживслужба 
Національна академія наук 
(за згодою) 
Національна академія 
аграрних наук (за згодою) 

підготовлено пакет документів 
щодо ратифікації Нагойсько-
Куала-Лумпурського 
додаткового протоколу про 
відповідальність і 
відшкодування до 
Картахенського протоколу про 
біобезпеку 

_____________________ 


