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документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 грудня 2020 р. № 1204
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 1110
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1110
«Про запровадження національного механізму координації взаємодії органів державної влади з метою захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 33, ст. 1149; 2020 р., № 23, ст. 855) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1204
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 1110
1. Додаток до постанови викласти в такій редакції:
«Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 1110
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1204)
СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії
порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України,
голова Міжвідомчої координаційної ради
Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, перший заступник
голови Міжвідомчої координаційної ради
Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, заступник голови Міжвідомчої координаційної ради
Заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
Заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції
Заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції
Заступник Генерального прокурора (за згодою)
Заступник Голови СБУ (за згодою)
Заступник Голови НАДС
Заступник Голови Держаудитслужби
Заступник Голови Держфінмоніторингу
Заступник Голови ДФС
Заступник Голови ДПС
Заступник Голови Держмитслужби
Представник Рахункової палати (за згодою)
Заступник Голови Національної поліції
Генеральний директор Директорату координації міжнародної технічної допомоги
Секретаріату Кабінету Міністрів України
Керівник підрозділу Національного антикорупційного бюро, який забезпечує міжнародне співробітництво (за згодою)
Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)
Керівник підрозділу МВС, який забезпечує виконання функцій Національного контактного пункту з організації взаємодії з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) з питань виконання розділу VI Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, та
додатків до нього — секретар Міжвідомчої координаційної ради».
2. В абзаці першому пункту 7 Положення про Міжвідомчу координаційну раду з
питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС, затвердженого зазначеною постановою, слова «заступниками голови Міжвідомчої координаційної ради є заступник (перший заступник) Міністра економічного розвитку і
торгівлі та директор Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції» замінити словами «першим заступником голови Міжвідомчої координаційної
ради є заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, заступником голови Міжвідомчої координаційної ради є генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 грудня 2020 р. № 1209
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1209
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Порядку казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним
банком реконструкції та розвитку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2007 р. № 1090 «Деякі питання виконання бюджетних програм, спрямованих
на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 67, ст. 2577):
1) абзаци другий і п’ятий підпункту 6 пункту 3 виключити;
2) додатки 2 і 5 до Порядку виключити.
2. У підпункті 62 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 69, ст. 1936; 2020 р., № 10, ст. 378), слова «контроль за цільовим використанням коштів» замінити словами «моніторинг їх цільового використання».
3. У Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації
проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними
фінансовими організаціями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27
січня 2016 р. № 70 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 627; 2018 р., № 37, ст. 1307;
2019 р., № 27, ст. 950):
1) у пункті 2:
доповнити пункт після абзацу десятого новими абзацами такого змісту:
«операційний посібник — документ, затверджений відповідальним виконавцем, який
визначає організаційні аспекти управління інвестиційним проектом або системним проектом, в рамках якого позика надходить за результатами досягнення відповідних індикаторів, визначених договором України з МФО, а також технології та послідовності його впровадження з метою сприяння ефективності та безперервності здійснення заходів з реалізації проекту, надання допомоги у процесі прийняття рішень;
показники результативності проекту — кількісні та якісні показники моніторингу та
оцінки, що дають змогу порівняти отримані під час та після реалізації проекту результати з
визначеними цілями та завданнями та оцінити ефект реалізації проекту;».
У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — тринадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим — п’ятнадцятим;
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
«реструктуризація інвестиційного проекту (системного проекту) — внесення змін до договору України з МФО та/або договору між МФО і бенефіціаром щодо очікуваних результатів, обсягу робіт, зміни та/або скасування компонентів інвестиційного проекту (системного
проекту), перерозподілу або анулювання коштів позики, зміни бенефіціара, графіка впровадження, умов позики, вимог щодо звітування та дати завершення реалізації проекту, а також до показників результативності інвестиційних проектів (системних проектів), визначених у листах, що є додатками до договору України з МФО;»;

абзац п’ятнадцятий після слів «або проект розвитку інституціональної спроможності державного органу» доповнити словами «та/або з використанням механізму отримання
коштів позики за результатами досягнення відповідних індикаторів, визначених договором
України з МФО, які використовуються для фінансування державного бюджету»;
2) в абзаці третьому пункту 6 слова «у дводенний строк» замінити словами «протягом
двох робочих днів»;
3) у пункті 7:
абзац другий викласти в такій редакції:
«Юридична особа, що має прострочену заборгованість з погашення і обслуговування
раніше отриманого кредиту (позики) у фінансовій установі або перед державним бюджетом із сплати податків і зборів, не може виступати бенефіціаром інвестиційного проекту.»;
в абзацах п’ятому і шостому слова «у п’ятиденний строк» замінити словами «протягом
п’яти робочих днів»;
4) у пункті 8 слова «у триденний строк» замінити словами «протягом трьох робочих
днів»;
5) в абзаці першому та другому реченні абзацу другого пункту 9 слова «у триденний
строк» замінити словами «протягом п’яти робочих днів»;
6) абзац перший пункту 11 після слів «призначає координатора інвестиційного проекту»
доповнити словами «, визначає структурний підрозділ, відповідальний за подальшу підготовку та реалізацію інвестиційного проекту,»;
7) абзац перший пункту 20 після слів «що укладається з Мінфіном» доповнити словами і цифрами «, крім договору, визначеного абзацом другим пункту 19 цього Порядку»;
8) в абзаці третьому пункту 22 слова «та МЗС» замінити словами «, Мінфіну та МЗС»;
9) пункт 27 викласти в такій редакції:
«27. Мінфін подає МФО інформацію про підготовку системного проекту та під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік або про внесення змін до закону про Державний бюджет України на поточний рік ураховує обсяг фінансових ресурсів, які передбачається залучити від МФО.»;
10) у пункті 31:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«У разі коли позика відповідно до договору України з МФО надходить єдиним траншем,
Мінфін після зарахування коштів позики до державного бюджету протягом трьох робочих
днів інформує про це Кабінет Міністрів України.»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«У разі коли позика відповідно до договору України з МФО надходить за результатами
досягнення відповідних індикаторів, реалізація системного проекту здійснюється відповідно до договору України з МФО та операційного посібника.»;
11) доповнити Порядок пунктом 311 такого змісту:
«311. У разі коли під час реалізації системного проекту, кошти позики за яким надходять за результатами досягнення відповідних індикаторів, виникла потреба у його реструктуризації, Мінфін готує обґрунтування необхідності такої реструктуризації разом з проектом листа до МФО та погоджує його з виконавцями заходів системного проекту та МЗС.
Мінфін після отримання погодження проекту листа до МФО звертається до МФО з
пропозиціями щодо реструктуризації системного проекту та у тижневий строк після отримання від МФО пропозицій про внесення змін до договору України з МФО звертається до
Мін’юсту щодо визначення внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності зазначеними змінами.
Якщо внесення змін до договору України з МФО не потребує ратифікації, Мінфін після
набрання чинності змінами до договору України з МФО інформує про це Кабінет Міністрів
України та виконавців заходів системного проекту.
Якщо внесення змін до договору України з МФО потребує ратифікації, подальші заходи здійснюються відповідно до вимог абзацу п’ятого пункту 22 та пунктів 23 і 24 цього Порядку.
Мінфін у разі отримання від МФО пропозицій про внесення змін до договору України з
МФО, ініціатором яких є МФО, погоджує такі пропозиції з виконавцями заходів системного проекту, МЗС та Мін’юстом.
Мінфін після отримання погоджених пропозицій про внесення змін до договору України
з МФО забезпечує їх підписання та надсилає до МФО.
Подальші заходи здійснюються відповідно до вимог абзаців третього та четвертого цього пункту.»;
12) у першому реченні пункту 32 слова і цифру «згідно з додатком 7 відповідний план
заходів» замінити словами і цифрами «план заходів щодо реалізації інвестиційного проекту
згідно з додатком 7 та у разі коли це не передбачено договором України з МФО — план досягнення показників результативності інвестиційного проекту згідно з додатком 71, визначених у фінансово-економічному обґрунтуванні інвестиційного проекту»;
13) пункт 37 викласти в такій редакції:
«37. Мінфін здійснює в межах своїх повноважень моніторинг цільового використання
коштів позики бенефіціаром та аналізує стан виконання фінансових зобов’язань за договором України з МФО.
Контроль за цільовим використанням коштів позики здійснюється органами державного фінансового контролю.
У разі виявлення фактів несвоєчасного або часткового обслуговування та погашення
позики згідно з договором, що укладається з Мінфіном, та/або виявлення органами державного фінансового контролю фактів нецільового використання коштів Мінфін зупиняє
або скасовує право бенефіціара на одержання коштів позики.»;
14) у третьому реченні абзацу третього пункту 38 слова «зовнішній борг України» замінити словами «державний та гарантований державою борг України»;
15) у пункті 39:
в абзаці дванадцятому слова «і другому» замінити словами «, п’ятому, шостому і десятому»;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
«У разі коли під час реструктуризації інвестиційного проекту, реалізація якого здійснюється на умовах самоокупності, передбачається перерозподіл коштів позики між бенефіціарами, відповідальний виконавець разом з обґрунтуванням необхідності такого перерозподілу подає Мінфіну документи, необхідні для проведення оцінки фінансового стану бенефіціара в установленому Мінфіном порядку.
Не допускається збільшення розміру наданої позики бенефіціару, який має прострочену
заборгованість з погашення і обслуговування раніше отриманого кредиту (позики) у фінансовій установі або перед державним бюджетом із сплати податків і зборів.»;
16) пункт 40 після слів «які є додатками до договору» доповнити словами «, або планом
досягнення показників результативності інвестиційного проекту»;
17) пункт 42 викласти в такій редакції:
«42. Відповідальний виконавець надсилає Мінфіну:
щокварталу до 15 числа наступного місяця звіт про виконання плану заходів щодо підготовки інвестиційного проекту або звіт про виконання плану заходів щодо реалізації інвестиційного проекту, у разі використання механізму отримання коштів позики за результатами
досягнення відповідних індикаторів, визначених договором України з МФО, — інформацію
про стан виконання таких індикаторів та узагальнену аналітичну інформацію про основні
результати, досягнуті у звітному періоді, про проблемні питання, що виникли під час підготовки чи реалізації проекту, та пропозиції щодо їх вирішення;
щороку до 15 січня звіт про виконання плану досягнення показників результативності
інвестиційного проекту, складений згідно з додатком 111 або договором України з МФО, якщо специфіка такого проекту не потребує встановлення іншого строку.
Виконавці заходів системного проекту, які передбачені у програмі стратегічних та інституціональних реформ, надсилають щокварталу до 15 числа наступного місяця в електронному та паперовому вигляді Мінфіну інформацію про стан виконання такої програми
(у разі наявності).
Виконавці заходів системного проекту, кошти позики за яким надходять за результатами досягнення відповідних індикаторів, подають Мінфіну звіти, у тому числі про досягнення показників результативності системного проекту, у строки та за формою, що визначені
операційним посібником, затвердженим наказом Мінфіну.»;
18) абзаци перший — третій пункту 43 викласти в такій редакції:
«43. Бенефіціар подає Мінфіну та відповідальному виконавцю:
1) щокварталу до 10 числа наступного місяця — звіт про рух коштів на спеціальному рахунку згідно з додатком 9 щодо позик, залучених державою від Європейського інвестиційного банку та щодо позик, залучених під державні гарантії;
2) щомісяця до 10 числа — звіт про стан використання позики згідно з додатком 10, звіт
про стан обслуговування та погашення позики з початку реалізації проекту згідно з додатком 11 щодо позик, залучених під державні гарантії.»;
19) пункт 45 викласти в такій редакції:
«45. Мінфін готує і подає Кабінетові Міністрів України та надсилає копію Офісу Президента України:
1) на підставі інформації, поданої відповідальними виконавцями інвестиційних проектів та МФО:
щокварталу до 30 числа наступного місяця — звіт про стан використання позики згідно з додатком 10 та звіт про стан обслуговування та погашення позики з початку реалізації
інвестиційного проекту згідно з додатком 11 разом з пропозиціями щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з виконанням фінансових зобов’язань за інвестиційним проектом;
щопівроку до 30 числа наступного місяця — звіт про виконання планів підготовки та реалізації інвестиційних проектів разом з пропозиціями щодо вирішення проблемних питань;
інформацію про роботу місій МФО в Україні, звіт про виконання протоколів за результатами переглядів стану підготовки та реалізації проектів МФО;
щороку до 30 січня — звіт про досягнення показників результативності інвестиційних
проектів разом з висновками щодо відхилення від запланованих показників та їх впливу на

виконання зобов’язань, взятих за договором України з МФО та/або договором між МФО і
бенефіціаром;
2) на підставі інформації, поданої виконавцями заходів системного проекту, щопівроку
до 30 числа наступного місяця узагальнену інформацію про результати виконання програми стратегічних та інституціональних реформ у рамках підготовки та реалізації системного
проекту та пропозиції щодо вирішення проблемних питань (у разі наявності).»;
20) у додатках до Порядку:
у додатку 1:
у пункті 5 слова «понад три місяці» виключити, а слова «наданих позик та довгострокових кредитів банків, у тому числі іноземних» замінити словами «отриманого кредиту (позики) у фінансовій установі»;
у пункті 6 слово «ДФС» замінити словом «ДПС», а слова «понад три місяці» виключити;
у пункті 3 додатка 3 слова «зовнішній борг України» замінити словами «державний та
гарантований державою борг України»;
у додатку 5:
у пункті 1:
підпункт 4 після слів «договору України з МФО з усіма додатками та» доповнити словами « у разі потреби»;
у підпункті 10 слова «зовнішній борг України» замінити словами «державний та гарантований державою борг України»;
у підпункті 10 пункту 2 слова «зовнішній борг України» замінити словами «державний та
гарантований державою борг України»;
у додатку 6:
у пункті 1:
підпункт 2 після слів «договору України з МФО з усіма додатками та» доповнити словами «у разі потреби»;
у підпункті 6 слова «зовнішній борг України» замінити словами «державний та гарантований державою борг України»;
у підпункті 5 пункту 2 слова «зовнішній борг України» замінити словами «державний та гарантований державою борг України»;
доповнити Порядок додатком 71 такого змісту:
«Додаток 71
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1209)
ПЛАН
досягнення показників результативності інвестиційного проекту
__________________________________
(найменування проекту, дата і номер позики)

_______________________________
(найменування МФО)

Ціль проекту:_________________________________________________________

Порядковий Назва по- Базовий
номер
казника
рівень

___ ____________ 20__ р.

Сукупні цільові значення
за роками

__________________
підпис)

Кінцеве
значення

_________________________»;
(ініціали та прізвище
координатора проекту)

додаток 8 виключити;
доповнити Порядок додатком 111 такого змісту:
«Додаток 111
до Порядку
ЗВІТ
про досягнення показників результативності інвестиційного проекту за 20___рік
__________________________________
(найменування проекту, дата і номер позики)

_______________________________
(найменування МФО)

Ціль проекту:_________________________________________________________
Сукупні цільові значення
ЗахоПоряд- Назва Базовий
звітний рік
кінце- Причини ди, що
ковий показ- рівень поперед- плано- фактич- ве зна- відхи- вживаній рік ве зна- не зна- чення
номер ника
лень
ються
чення
чення
___ ____________ 20__ р.

__________________
підпис)

_________________________»;
(ініціали та прізвище
координатора проекту)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 грудня 2020 р. № 1215
Київ

Деякі питання введення в обіг
кисневих балонів
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536 «Про
затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском»
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 55, ст. 1921) зміну, що додається.
2. Установити, що вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012
р. № 899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного
сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 75, ст. 3027) в
частині заборони здійснювати витрати, передбачені підпунктом 1 пункту 1 зазначеної постанови, на закупівлю кисневих балонів у кількості та з відповідними технічними характеристиками, запропонованими Міністерством охорони здоров’я, для використання їх під час лікування респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не поширюються на акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1215
ЗМІНА,
що вноситься до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2018 р. № 536
Доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:
«11. Установити, що до 31 січня 2021 р. введення в обіг кисневих балонів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню,
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дозволяється:
якщо вони відповідають вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту; або
за наявності повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг
кисневих балонів, стосовно яких не виконані вимоги затвердженого цією постановою Технічного регламенту, але використання яких необхідне в інтересах охорони
здоров’я.
При цьому дія затвердженого цією постановою Технічного регламенту не поширюється на кисневі балони, на які Державною службою з питань праці видано зазначене повідомлення.
Для введення в обіг на підставі повідомлення Державної служби з питань праці зазначених кисневих балонів заявник подає до Державної служби з питань праці заяву із зазначенням мети введення в обіг, інформації про виробника, назви виробу, номера партії або серійного номера, обсягу партії, призначення виробу та способу дії. До заяви додаються:
сертифікат відповідності кисневих балонів, виданий у державі — члені Європейською Союзу згідно з відповідним актом законодавства Європейською Союзу щодо гармонізації;
лист-підтвердження заявника про те, що оцінка відповідності кисневих балонів
вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту не проводилася.
За результатами опрацювання поданих заявником документів Державна служба з
питань праці видає йому відповідне повідомлення. Розгляд документів та видача повідомлення здійснюються на безоплатній основі.».

