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документи
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 20 лютого 2019 р. № 173 

Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179  

і від 21 червня 2017 р. № 432
Кабінет Міністрів України ПостановЛяє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористич-
ної операції та постраждалих учасників Революції Гідності» (Офіційний вісник України, 
2015 р., № 30, ст. 869, № 85, ст. 2849; 2016 р., № 68, ст. 2292; 2018 р., № 30, ст. 1063) і 
від 21 червня 2017 р. № 432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та про-
фесійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Ре-
волюції Гідності» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 54, ст. 1626; 2018 р., № 30, ст. 
1063) зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 лютого 2019 р. № 173
ЗМІнИ,  

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  
від 31 березня 2015 р. № 179 і від 21 червня 2017 р. № 432

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179:
1) назву та постановляючу частину постанови після слів «учасників антитерористичної 

операції» доповнити словами  », осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національ-
ної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Доне-
цькій та Луганській областях,»;

2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 
заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та по-
страждалих учасників Революції Гідності, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку після слів «учасників антитерористичної операції» доповнити словами 
«, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,»;

пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті за програмою «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та профе-
сійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників 
Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали захо-
ди із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агре-
сії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» (далі — бюджетні кошти), 
для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористич-
ної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборо-
ни, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, та постраждалих учасників Революції Гідності (далі — отримувачі послуг).»;

в абзаці першому пункту 3 слова «учасників антитерористичної операції та постражда-
лих учасників Революції Гідності з числа осіб» замінити словами «отримувачів послуг»;

абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
«закупівлю послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням заходів із соціальної 

та професійної адаптації осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку;»;
абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
«Кількість учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із за-

безпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які можуть отримати послуги із со-
ціальної та професійної адаптації за бюджетні кошти, розраховується Службою в розрі-
зі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно фактичній кількості осіб, за да-
ними Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, та обсягу бюджетних коштів на відповідний рік.»;

у тексті Порядку слова «учасників антитерористичної операції та постраждалих учас-
ників Революції Гідності» замінити словами «отримувачів послуг».

ЦЕнтРаЛЬна вИБоРЧа КоМІсІя
ПОСТАНОВА

7 березня 2019 року            м. Київ                                   № 496

Про скасування реєстрації кандидата  
на пост Президента України  

Кривоноса сергія Григоровича  
на чергових виборах Президента України  

31 березня 2019 року
До Центральної виборчої комісії 6 березня 2019 року на-

дійшла заява кандидата на пост Президента України Криво-
носа Сергія Григоровича про відмову балотуватися канди-
датом на пост Президента України на чергових виборах Пре-
зидента України 31 березня 2019 року.

Розглянувши зазначену заяву, Центральна виборча комі-
сія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 5 лютого 
2019 року № 215 Кривоноса С.Г. зареєстровано кандидатом 
на пост Президента України на чергових виборах Президен-
та України 31 березня 2019 року.

За змістом частини першої статті 56 Закону України «Про 
вибори Президента України» в разі звернення кандидата на 
пост Президента України не пізніше ніж за двадцять три дні 
до дня виборів з письмовою заявою про відмову від бало-
тування Центральна виборча комісія приймає рішення про 
скасування реєстрації кандидата на пост Президента Украї-
ни не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, 
другої, п’ятої, сьомої статті 56, пункту 4 частини першої 
статті 563, частин четвертої, дев’ятої статті 66, частин шос-
тої, десятої статті 67 Закону України «Про вибори Прези-
дента України», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 6, 
17 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комі-
сію», Центральна виборча комісія ПостановЛяє:

1. Скасувати реєстрацію кандидата на пост Президента 
України Кривоноса Сергія Григоровича на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року.

2. Зобов’язати Кривоноса С.Г. негайно повернути до Цен-
тральної виборчої комісії посвідчення кандидата на пост 
Президента України, його уповноваженого представника в 
Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та 
довірених осіб.

3. Довести зміст цієї постанови до відома Кривоноса С.Г. 
та видати йому її копію.

4. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України» 
та «Урядовий кур’єр».

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті 
Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК 

ЦЕнтРаЛЬна вИБоРЧа КоМІсІя
ПОСТАНОВА

8 березня 2019 року     м. Київ № 509

Про скасування реєстрації  
кандидата на пост Президента України  

Гнапа Дмитра володимировича  
на чергових виборах Президента України  

31 березня 2019 року
До Центральної виборчої комісії 7 березня 2019 року на-

дійшла заява кандидата на пост Президента України Гнапа 
Дмитра Володимировича про відмову балотуватися канди-
датом на пост Президента України на чергових виборах Пре-
зидента України 31 березня 2019 року.

Розглянувши зазначену заяву, Центральна виборча комі-
сія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 8 лютого 
2019 року № 276 Гнапа Д.В. зареєстровано кандидатом на 
пост Президента України на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року.

За змістом частини першої статті 56 Закону України «Про 
вибори Президента України» в разі звернення кандидата на 
пост Президента України не пізніше ніж за двадцять три дні 
до дня виборів з письмовою заявою про відмову від бало-
тування Центральна виборча комісія приймає рішення про 
скасування реєстрації кандидата на пост Президента Украї-
ни не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, 
другої, п’ятої, сьомої статті 56, пункту 4 частини першої 
статті 563, частин четвертої, дев’ятої статті 66, частин шос-
тої, десятої статті 67 Закону України «Про вибори Прези-
дента України», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 6, 
17 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комі-
сію», Центральна виборча комісія ПостановЛяє:

1. Скасувати реєстрацію кандидата на пост Президента 
України Гнапа Дмитра Володимировича на чергових вибо-
рах Президента України 31 березня 2019 року.

2. Зобов’язати Гнапа Д.В. негайно повернути до Цен-
тральної виборчої комісії посвідчення кандидата на пост 
Президента України, його уповноваженого представника в 
Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та 
довірених осіб.

3. Довести зміст цієї постанови до відома Політичної пар-
тії «Сила людей»,  Гнапа Д.В. та видати йому її копію.

4. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України» 
та «Урядовий кур’єр».

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті 
Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК 

ЦЕнтРаЛЬна вИБоРЧа КоМІсІя
ПОСТАНОВА

8 березня 2019 року        м. Київ № 510

Про скасування реєстрації  
кандидата на пост Президента України 

Добродомова Дмитра євгеновича  
на чергових виборах Президента України  

31 березня 2019 року
До Центральної виборчої комісії 7 березня 2019 року на-

дійшла заява кандидата на пост Президента України Добро-
домова Дмитра Євгеновича про відмову балотуватися кан-
дидатом на пост Президента України на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року.

Розглянувши зазначену заяву, Центральна виборча комі-
сія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 25 січня 
2019 року № 108 Добродомова Д.Є. зареєстровано канди-
датом на пост Президента України на чергових виборах Пре-
зидента України 31 березня 2019 року.

За змістом частини першої статті 56 Закону України «Про 
вибори Президента України» в разі звернення кандидата на 
пост Президента України не пізніше ніж за двадцять три дні 
до дня виборів з письмовою заявою про відмову від бало-
тування Центральна виборча комісія приймає рішення про 
скасування реєстрації кандидата на пост Президента Украї-
ни не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, 
другої, п’ятої, сьомої статті 56, пункту 4 частини першої 
статті 563, частин четвертої, дев’ятої статті 66, частин шос-
тої, десятої статті 67 Закону України «Про вибори Прези-
дента України», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 6, 
17 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комі-
сію», Центральна виборча комісія  ПостановЛяє:

1. Скасувати реєстрацію кандидата на пост Президента 
України Добродомова Дмитра Євгеновича на чергових ви-
борах Президента України 31 березня 2019 року.

2. Зобов’язати Добродомова Д.Є. негайно повернути до 
Центральної виборчої комісії посвідчення його уповноваже-
ного представника в Центральній виборчій комісії з правом 
дорадчого голосу та довірених осіб.

3. Довести зміст цієї постанови до відома ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ»,  До-
бродомова Д.Є. та видати йому її копію.

4. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України» 
та «Урядовий кур’єр».

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті 
Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК 

ЦЕнтРаЛЬна вИБоРЧа КоМІсІя
ПОСТАНОВА

8 березня 2019 року     м. Київ № 511

Про скасування реєстрації  
кандидата на пост Президента України 

Мураєва євгенія володимировича 
на чергових виборах Президента України  

31 березня 2019 року
До Центральної виборчої комісії 7 березня 2019 року на-

дійшла заява кандидата на пост Президента України Мурає-
ва Євгенія Володимировича про відмову балотуватися кан-
дидатом на пост Президента України на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року.

Розглянувши зазначену заяву, Центральна виборча комі-
сія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 15 січня 
2019 року № 61 Мураєва Є.В. зареєстровано кандидатом на 
пост Президента України на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року.

За змістом частини першої статті 56 Закону України «Про 
вибори Президента України» в разі звернення кандидата на 
пост Президента України не пізніше ніж за двадцять три дні 
до дня виборів з письмовою заявою про відмову від бало-
тування Центральна виборча комісія приймає рішення про 
скасування реєстрації кандидата на пост Президента Украї-
ни не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, 
другої, п’ятої, сьомої статті 56, пункту 4 частини першої 
статті 563, частин четвертої, дев’ятої статті 66, частин шос-
тої, десятої статті 67 Закону України «Про вибори Прези-
дента України», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 6, 
17 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комі-
сію», Центральна виборча комісія ПостановЛяє:

1. Скасувати реєстрацію кандидата на пост Президента 
України Мураєва Євгенія Володимировича на чергових ви-
борах Президента України 31 березня 2019 року.

2. Зобов’язати Мураєва Є.В. негайно повернути до Цен-
тральної виборчої комісії посвідчення кандидата на пост 
Президента України, його уповноваженого представника в 
Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та 
довірених осіб.

3. Довести зміст цієї постанови до відома ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «НАШІ», Мураєва Є.В. та видати йому її копію.

4. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України» 
та «Урядовий кур’єр».

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті 
Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК 

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 432:
1) назву та постановляючу частину постанови після слів «учасників антитерористичної 

операції» доповнити словами  », осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національ-
ної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Доне-
цькій та Луганській областях,»;

2) у Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерорис-
тичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, затвердженому зазначе-
ною постановою:

назву Порядку після слів «учасників антитерористичної операції» доповнити словами  
«, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,»;

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм організації органами виконавчої влади Автоном-

ної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення 
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурними під-
розділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та 
Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх 
утворення) рад (далі — органи соціального захисту населення) заходів із соціальної та 
професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали захо-
ди із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агре-
сії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників 
Революції Гідності.»;

абзац другий пункту 1 та абзац перший пункту 3 після слів «учасників антитерорис-
тичної операції» доповнити словами «, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення наці-
ональної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях,»;

пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Облік осіб, які пройшли соціальну та професійну адаптацію, ведеться Державною 

службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за подан-
ням органів соціального захисту населення шляхом внесення відомостей до Єдиного ре-
єстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні захо-
дів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агре-
сії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 
а для осіб, яким установлено інвалідність, — також до централізованого банку даних з 
проблем інвалідності.»;

у пункті 7:
в абзаці третьому слова «(для інвалідів війни)» замінити словами «(для осіб з інвалід-

ністю внаслідок війни)»;
доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
«для особи, яка здійснювала заходи із забезпечення національної безпеки і оборо-

ни, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, — копія документа, що підтверджує участь у здійсненні заходів із забезпечен-
ня національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Фе-
дерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, що засвідчуєть-
ся підписом.».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
у додатках до Порядку:
у додатках 1—4 слова «учасник антитерористичної операції, постраждалий учасник 

Революції Гідності» в усіх відмінках і формах числа замінити словом «особа» у відповід-
ному відмінку і числі;

у додатку 2 слова «інваліда війни» замінити словами «особи з інвалідністю внаслі-
док війни».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 березня 2019 р. № 174 
Київ

Про внесення змін до пункту 9 
Положення про Координаційний центр  

із забезпечення запровадження нового ринку  
електричної енергії

Кабінет Міністрів України ПостановЛяє:

Внести до пункту 9 Положення про Координаційний центр із забезпечення запро-
вадження нового ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 9 серпня 2017 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 66, 
ст. 1955; 2018 р., № 36, ст. 1265), зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 174
ЗМІнИ, 

що вносяться до пункту 9 Положення  про Координаційний центр із забезпечення 
 запровадження нового ринку електричної енергії

Доповнити пункт 9 абзацами такого змісту:
«Координаційний центр може приймати рішення шляхом проведення заочного го-

лосування (опитування). Рішення про проведення засідання Координаційного центру 
шляхом заочного голосування (опитування) приймається головою або заступником 
голови, про що у письмовому вигляді не пізніше ніж за три робочих дні до дати засі-
дання надсилається повідомлення членам Координаційного центру.

У разі проведення засідання Координаційного центру шляхом заочного голосу-
вання (опитування) секретаріат Координаційного центру за допомогою електронного 
чи факсимільного зв’язку або безпосередньо:

забезпечує ознайомлення членів Координаційного центру з матеріалами (до пи-
тань порядку денного) засідання Координаційного центру;

готує та надсилає членам Координаційного центру бюлетені для голосування з 
питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з пи-
тань порядку денного та варіанти голосування («за», «проти», «утримався») з кож-
ного питання порядку денного.

Члени Координаційного центру зобов’язані в установлений головою або заступ-
ником голови строк подати підписані ними бюлетені з результатами голосування з 
кожного питання порядку денного засідання Координаційного центру до секретаріа-
ту Координаційного центру.

Протокол засідання Координаційного центру, що проводиться шляхом заочного 
голосування (опитування), підписує голова або заступник голови Координаційного 
центру та секретар. Бюлетені з результатами голосування членів Координаційного 
центру, що брали участь у заочному голосуванні (опитуванні) з питань порядку ден-
ного засідання, додаються до протоколу і є його невід’ємною частиною.

Протокол засідання Координаційного центру, що проводиться шляхом заочного 
голосування (опитування), повинен бути оформлений протягом п’яти робочих днів з 
дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень і надсилається всім чле-
нам Координаційного центру і Кабінету Міністрів України. Член Координаційного цен-
тру, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може висловити у письмовій формі 
свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 березня 2019 р. № 176 
Київ

Про внесення зміни до пункту 11  
типового положення  

про дитячий будинок-інтернат
Кабінет Міністрів України ПостановЛяє:
Внести зміну до пункту 11 Типового положення про дитячий будинок-інтернат, за-

твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 978 »Де-
які питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю» (Офіцій-
ний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 7), доповнивши його абзацом такого змісту:

«У разі виявлення фактів ухиляння опікунів/піклувальників повнолітніх недієздат-
них осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, від виконання своїх обов’язків 
(відсутність систематичних відвідувань вихованців/підопічних, заінтересованості ста-
ном їх здоров’я, навчанням, розвитком, невжиття заходів щодо захисту їх цивільних 
прав та інтересів) керівництво будинку-інтернату повідомляє про це органу опіки та 
піклування за місцем проживання опікунів/піклувальників.».
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН


