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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 9 жовтня 2020 р. № 922 

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України  від 20 березня 2020 р.  

№ 225 і  від 6 травня 2020 р. № 372
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 

«Деякі питання закупівлі товарів робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 31, ст. 1074, ст. 1077, № 42, ст. 1361, № 75, ст. 2405) і від 6 травня 2020 р. № 372 
«Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епі-
демій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 41, ст. 1321, № 75, ст. 2380) 
зміни, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров’я забезпечити погодження виділення бюджетних 
коштів, передбачених підпунктом 1 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, з 
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 жовтня 2020 р. № 922
ЗМІНИ, 

 що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 
і від 6 травня 2020 р. № 372  

1. Розділ «Послуги» переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення 
заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та лік-
відацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225, доповнити абзацом та-
кого змісту:  

«Послуги з проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіра-
торну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом поліме-
разної ланцюгової реакції».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 372:
1) у пункті 1 постанови:
в абзаці другому цифри «650192,5», «595970,5» та «54222»  замінити  відповідно 

цифрами «911082,3», «800860,3» та «110222»;
в абзаці третьому цифри «2293041,3» замінити цифрами «2032151,5»;
2) у Порядку використання коштів, виділених для забезпечення здійснення деяких 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та лік-
відацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці третьому пункту 2 слова і цифри «підпунктах 2 і 3 пункту 3» замінити сло-
вами і цифрами «підпунктах 2, 3 і 5 пункту 3»; 

доповнити пункт 3 підпунктом 5 такого змісту:
«5) закупівлі послуг з проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом 
полімеразної ланцюгової реакції. 

Закупівля зазначених послуг здійснюється у разі наявності ознак істотного  за-
вантаження розпорядників бюджетних коштів, які проводять лабораторні досліджен-
ня (тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом 
SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції. Перелік ознак істотного за-
вантаження встановлюється керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологіч-
ної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із по-
ширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 9 жовтня 2020 р. № 923 
Київ

Про виділення коштів для забезпечення 
подачею кисню ліжкового фонду  

закладів охорони здоров’я, які надають 
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам  

з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом  

SARS-CoV-2
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України «Про Державний бю-

джет України на 2020 рік»:
зменшити обсяг видатків розвитку за програмою 2301150 «Придбання облад-

нання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпіталь-
них округах за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» 
на суму 571 035 тис. гривень;

збільшити обсяг видатків за програмою 3511380 «Фонд боротьби з гострою рес-
піраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її на-
слідками» на суму 571 035  тис. гривень.

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 613 «Про 
виділення коштів для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних за-
кладів охорони здоров’я у госпітальних округах» (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 59, ст. 1857) цифри «5 300 000» замінити цифрами «4 728 965».

3. Виділити Міністерству охорони здоров’я 571 035  тис. гривень (у тому числі ви-
датки споживання — 109 867,6 тис. гривень, видатки розвитку — 461 167,4 тис. гри-
вень) на безповоротній основі з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками як субвенцію з 
державного бюджету місцевим бюджетам  на забезпечення подачею кисню ліжко-
вого фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомо-
гу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронаві-
русом SARS-CoV-2.

4. Затвердити:
Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають 
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду бо-
ротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом  
SARS-CoV-2, та її наслідками, що додаються;

розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечен-
ня подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаці-
онарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду бо-
ротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом  
SARS-CoV-2, та її наслідками, між місцевими бюджетами згідно з додатком.

5. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження виділення бюджетних коштів, пе-

редбачених пунктом 3 цієї постанови, та розподілу субвенції з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів 
охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за 
рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, передбачено-
го абзацом третім пункту 4 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету;

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нової бюджет-
ної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 жовтня 2020 р. № 923
ПОРЯДОК ТА УМОВИ 

 надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають 

стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених  

з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19,  
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони 
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділе-
них з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона-
вірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.
Розпорядники та одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішення-

ми про такі бюджети відповідно до законодавства.
3. Субвенція спрямовується на закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення по-

дачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медич-
ну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коро-
навірусом SARS-CoV-2.

Перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомо-
гу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронаві-
русом SARS-CoV-2, затверджується керівником робіт з ліквідації наслідків надзви-
чайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної із по-
ширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2.

4. Умовами надання субвенції є забезпечення до кінця 2020 року обласними та Київ-
ською міською держадміністраціями подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони 
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, не менше 80 відсотків ліж-
кового фонду, призначених для лікування таких пацієнтів.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установлено-
му законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень 
законодавства.

6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначей-
ства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відображення 
у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і нео-
боротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 3 числа МОЗ ін-
формацію про використання субвенції в розрізі місцевих бюджетів адміністративно-тери-
торіальних одиниць.

8. МОЗ подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань бюдже-
ту та Мінфіну інформацію про використання субвенції.

9. Казначейство:
перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфер-

тів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 
(Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казна-
чейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

подає щомісяця до 15 числа МОЗ і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування суб-
венції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів адміністративно-територіальних оди-
ниць.

10. МОЗ забезпечує використання субвенції, не допускаючи наявності кредиторської за-
боргованості на 30-й день з дня відміни дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хворо-
би COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, 
а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установлено-
му законодавством порядку.

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 жовтня 2020 р. № 923
РОЗПОДІЛ 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею 
кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну 
медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених  
з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, між місцевими бюджетами
тис. гривень

Код  
бюджету

Назва місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної 

одиниці

Обсяг  
субвенції 

(загальний 
фонд)

У тому числі
видаки 
спожи-
вання

видатки 
розвит ку

02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 13050 11550 1500
03100000000 Обласний бюджет Волинської  

області
16405,7 16405,7

04100000000 Обласний бюджет Дніпропетров-
ської області

60630,8 3375,8 57255

05100000000 Обласний бюджет Донецької області 55822,1 6824,4 48997,7
06100000000 Обласний бюджет Житомирської 

області
18399,9 8555,2 9844,7

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської 
області

29276,2 1787,9 27488,3

08100000000 Обласний бюджет Запорізької  
області

25151,6 3488,4 21663,2

09100000000 Обласний бюджет Івано-Франків-
ської області

18390,8 8100,8 10290

10100000000 Обласний бюджет Київської  
області

17440 1678,1 15761,9

11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської 
області

11133,8 525 10608,8

12100000000 Обласний бюджет Луганської  
області

10687,5 6000 4687,5

13100000000 Обласний бюджет Львівської області 50938 18290,6 32647,4
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської 

області
4867,4 753,1 4114,3

15100000000 Обласний бюджет Одеської  
області

22108,1 22108,1

16100000000 Обласний бюджет Полтавської  
області

20386 6181 14205

17100000000 Обласний бюджет Рівненської  
області

9293,3 3885 5408,3

18100000000 Обласний бюджет Сумської  
області

15915 15915

19100000000 Обласний бюджет Тернопільської 
області

14451 5275,5 9175,5

20100000000 Обласний бюджет Харківської  
області

37271,6 2310,6 34961

21100000000 Обласний бюджет Херсонської  
області

10548,1 5292,2 5255,9

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької 
області

23115 7800 15315

23100000000 Обласний бюджет Черкаської  
області

17041,7 780,5 16261,2

24100000000 Обласний бюджет Чернівецької  
області

24354 5146 19208

25100000000 Обласний бюджет Чернігівської  
області

14747,4 2267,5 12479,9

26000000000 Бюджет м. Києва 29610 29610
  
Усього

571035 109867,6 461167,4

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 вересня 2020 р. № 1194-р 
Київ

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

яка виникла у червні 2020 року
1. У зв’язку з надзвичайною ситуацією природного характеру, яка виникла у черв-

ні 2020 р. на територіях Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопіль-

ської та Чернівецької областей, виділити Міністерству захисту довкілля та природних 
ресурсів (для Державного агентства водних ресурсів) 175 267,528 тис. гривень для 
здійснення заходів з ліквідації її наслідків.

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

2. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку громад та 

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

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

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 вересня 2020 р. № 1200-р 
Київ

Про передачу цілісних майнових комплексів  
державних закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у спільну 
власність територіальних громад  

Луганської та Кіровоградської областей
Передати цілісні майнові комплекси державних закладів професійної (професій-

но-технічної) освіти у спільну власність територіальних громад Луганської та Кірово-
градської областей за переліком згідно з додатком. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 30 вересня 2020 р. № 1200-р
ПЕРЕЛІК 

цілісних майнових комплексів державних закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, що передаються 

у спільну власність територіальних громад  
Луганської та Кіровоградської областей

Цілісні майнові комплекси державних закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, що передаються у спільну  

власність територіальних громад Луганської області

Білокуракинський професійний аграрний ліцей (код згідно з ЄДРПОУ 02540137), 
що розміщений на земельних ділянках площею 9,1685; 2,9394; 43,106; 8,5689; 
44,5187; 40,9973; 27,0823 і 9,029 гектара (кадастрові номери 4420986900:08:022:0006; 
4420986900:14:003:0281; 4420986900:05:001:0068; 4420986900:05:001:0069; 
4420986900:05:001:0070; 4420986900:05:001:0071; 4420986900:14:003:0280 і 
4420986900:08:013:0002)

Старобільський професійний ліцей (код згідно з ЄДРПОУ 02541102), що роз-
міщений на земельній ділянці площею 2,1742 гектара (кадастровий номер 
4425110100:16:002:0194)

Вище професійне училище № 92 м. Сєвєродонецька (код згідно з ЄДРПОУ 
02541190), що розміщене на земельних ділянках площею 4,928 і 0,2539 гектара (ка-
дастрові номери 4412900000:07:003:0035 і 4412900000:06:041:0030)

Державний навчальний заклад «Сєвєродонецький професійний ліцей» (код згідно 
з ЄДРПОУ 02540738), що розміщений на земельних ділянках площею 1,4334 і 0,3221 
гектара (кадастрові номери 4412900000:05:039:0003 і 4412900000:05:004:0023)

Новопсковський професійний аграрний ліцей Луганської області (код згід-
но з ЄДРПОУ 21770073), що розміщений на земельних ділянках площею 2,3783; 
32,2835; 29,9529; 100,1401; 30,5335; 161,4 і 23 гектари (кадастрові номе-
ри 4423355100:01:001:0945; 4423355300:05:003:0070; 4423355300:05:003:0073; 
4423355300:05:003:0072; 4423355300:05:003:0071; 4423355100:09:007:0111 і 
4423355100:05:001:0084)

Золотівський професійний ліцей (код згідно з ЄДРПОУ 02541208), що розмі-
щений на земельних ділянках площею 1,0623 і 0,4787 гектара (кадастрові номери 
4412170500:01:005:0050 і 4412170500:01:005:0052)

Цілісні майнові комплекси державних закладів професійної  
(професійно-технічної) освіти, що передаються у спільну  
власність територіальних громад Кіровоградської області

Державний навчальний заклад «Професійно-технічне училище № 40 м. Ново-
українка» (код згідно з ЄДРПОУ 03071271), що розміщений на земельних ді-
лянках площею 4,909; 0,001; 0,3328; 3,3; 191,3 і 2 гектари (кадастрові номе-
ри 3524010100:50:489:0002; 3524010100:50:492:0001; 3524010100:50:489:0001; 
3524084800:02:002:1511; 3524084800:02:002:0933 і 3524010100:50:489:0004).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 вересня 2020 р. № 1203-р 
Київ

Деякі питання реалізації  
Указу Президента України  

від 18 серпня 2020 р. № 329
З метою забезпечення реалізації Указу Президента України від 18 серпня 2020 р. 

№ 329 «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, 
розвитку креативних індустрій та туризму», створення належних умов для подальшо-
го функціонування державного підприємства «Національний будинок органної та ка-
мерної музики України», задоволення духовних потреб віруючих Римсько-Католиць-
кої Церкви в Україні:

1. Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити до кінця 2023 
року:

реалізацію проекту «Будинок музики» шляхом нового будівництва;
переміщення державного підприємства «Національний будинок органної та ка-

мерної музики України» до новозбудованого Будинку музики;
передачу в постійне безоплатне користування релігійній організації «Релігійна 

громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-Като-
лицької Церкви у м. Києві» об’єкта нерухомого майна — будівлі костелу Святого Ми-
колая (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 75) шляхом укладення договору користу-
вання, у якому, зокрема, передбачити, що до переміщення державного підприємства 
«Національний будинок органної та камерної музики України» до новозбудованого 
Будинку музики користування релігійною організацією «Релігійна громада Парафія 
Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-Католицької Церкви у  
м. Києві» об’єктом нерухомого майна — будівлею костелу Святого Миколая здійсню-
ється спільно з державним підприємством «Національний будинок органної та ка-
мерної музики України» на існуючих умовах користування.

2. Міністерству культури та інформаційної політики у місячний строк подати про-
позиції щодо оновлення складу міжвідомчої робочої групи з питань підготовки та ре-
алізації проекту «Будинок музики», утвореної постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 7 листопада 2012 р. № 1019 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з пи-
тань підготовки та реалізації проекту «Будинок музики» (Офіційний вісник України, 
2012 р., № 85, ст. 3455), та внесення змін до Положення про міжвідомчу робочу гру-
пу з питань підготовки та реалізації проекту «Будинок музики», затвердженого за-
значеною постановою.

3. Київській міській держадміністрації разом з Міністерством культури та інфор-
маційної політики у місячний строк визначити місце розташування Будинку музики, у 
шестимісячний строк вжити заходів до розроблення документації із землеустрою для 
реалізації проекту «Будинок музики» шляхом нового будівництва.

4. Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити реалізацію про-
екту «Будинок музики» за рахунок та в межах коштів, передбачених Міністерству у 
державному бюджеті на 2021 рік та наступні роки.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ


