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ДОКУМЕНТИ
  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України 
щодо соціального захисту населення 

на період дії карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змі-
нами):

1) статтю 181 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Підприємствам, установам, організаціям, у тому числі фізичним особам, які 

використовують найману працю, за працевлаштування осіб з інвалідністю за на-
правленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, можуть 
надаватися компенсації, визначені Законом України «Про зайнятість населення»;

2) частину шосту статті 20 після абзацу третього доповнити двома новими аб-
зацами такого змісту:

«надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі фізичним осо-
бам, які використовують найману працю, що забезпечують працевлаштування осіб 
з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних за направленням державної 
служби зайнятості, компенсацій, визначених Законом України «Про зайнятість на-
селення»;

надання особам з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних компенса-
цій, визначених Законом України «Про зайнятість населення».

У зв’язку з цим абзаци четвертий — сьомий вважати відповідно абзацами шос-
тим — дев’ятим.

2. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171 
із наступними змінами):

1) у частині третій статті 10 і частині другій статті 22 слово та цифри «статтею 
37» виключити;

2) у статті 31:
пункт 13 частини першої викласти в такій редакції:
«13) зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служ-

би зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату до-
помоги по безробіттю (крім періоду дії карантину, встановленого Кабінетом Мі-
ністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекцій-
них хвороб)»;

у пункті 2 частини п’ятої слово і цифри «статтею 37» виключити.
3. Частину дев’яту статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради 
України, 2011 р., № 2-3, ст. 11) викласти в такій редакції:

«9. Передача платниками єдиного внеску своїх обов’язків з його сплати третім 
особам заборонена, крім випадків сплати головою сімейного фермерського госпо-
дарства внесків за себе і членів такого господарства».

4. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами):

1) пункт 3 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:
«3) особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерорис-

тичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луган-
ській областях, до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та за умови 
звернення протягом трьох років з дня звільнення»;

2) абзац другий частини другої статті 31 виключити;
3) абзац перший частини другої статті 43 після слів «їх особистою заявою» до-

повнити словами «(у тому числі поданою засобами електронної ідентифікації)»;
4) пункт 2 частини другої статті 44 доповнити словами «(крім періоду дії каран-

тину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню 
особливо небезпечних інфекційних хвороб)»;

5) пункт 7 частини першої статті 45 викласти в такій редакції:
«7) невідвідування без поважних причин територіального органу центрально-

го органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості на-
селення та трудової міграції, протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення 
про таке відвідування (крім періоду дії карантину, встановленого Кабінетом Міні-
стрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних 
хвороб). Наявність поважних причин підтверджується відповідними документами»;

6) у статті 47:
абзаци другий — п’ятий частини першої викласти в такій редакції:
«зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці 

(структурний підрозділ підприємства, у якому здійснюється виробництво певно-
го виду продукції у межах такого підрозділу), що має невідворотний та тимчасовий 
характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не залежить 
від працівників та роботодавця, охопило не менш як 20 відсотків чисельності пра-
цівників підприємства або цеху, дільниці, в яких скорочення робочого часу стано-
вить 30 і більше відсотків на місяць;

зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників 
є вимушеним:

оскільки вичерпано всі можливі заходи запобігання йому, що підтверджується 
узгодженим рішенням роботодавця та виборного органу профспілкової організа-
ції, з якою укладено колективний договір, за результатами консультацій між ними;

на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою за-
побігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб»;

частину другу викласти в такій редакції:
«2. Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, які 

перебувають у трудових відносинах з підприємством, що звернулося за отриман-
ням допомоги по частковому безробіттю, за яких протягом останніх шести міся-
ців, що передують місяцю, у якому почалося скорочення передбаченої законодав-
ством тривалості робочого часу, цим підприємством сплачено єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та у яких скорочення трива-
лості робочого часу становить 50 і більше відсотків на місяць.

Право на допомогу по частковому безробіттю на період дії карантину, встанов-
леного Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо не-
безпечних інфекційних хвороб, мають усі застраховані особи, з якими роботодав-
цем оформлено трудові відносини»;

частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період дії каран-

тину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширен-
ню особливо небезпечних інфекційних хвороб, здійснюється підприємством з пер-
шого дня скорочення тривалості їхнього робочого часу в межах строку зупинен-
ня (скорочення) виробництва, але не більше 30 календарних днів після завершен-
ня карантину»;

абзац другий частини шостої виключити;
абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:
«Період виплати допомоги по частковому безробіттю на період дії карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню осо-
бливо небезпечних інфекційних хвороб, не враховується при розгляді звернення 
за наступним одержанням допомоги по частковому безробіттю з причин зупинен-
ня (скорочення) виробництва»;

у частині восьмій слова «встановлюється центральним органом виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості населення 
та трудової міграції» замінити словами «визначається Кабінетом Міністрів Укра-
їни»;

7) у статті 471:
у частині третій слова «(крім осіб, які отримують пенсію)» виключити;
абзац другий частини сьомої виключити;
8) абзац третій пункту 4 частини третьої статті 50 викласти в такій редакції:
«заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації 

виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюван-
ням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату праців-
ників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду ді-
яльності та господарювання не пізніше ніж за два місяці до вивільнення (не пізні-
ше ніж за 30 календарних днів до вивільнення у разі звільнення державних служ-
бовців відповідно до пунктів 1 та 11 частини першої статті 87 Закону України «Про 
державну службу»)».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
1) у п’ятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 

положень цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами ви-
конавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результа-
ти виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
2 грудня 2020 року
№ 1030-IX

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення В. Боговіна  

з посади голови Запорізької обласної 
державної адміністрації

Звільнити БОГОВІНА Віталія Вікторовича з посади голови Запорізької обласної 
державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
18 грудня 2020 року
№ 576/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення О. Старуха головою 

Запорізької обласної державної адміністрації
Призначити СТАРУХА Олександра Васильовича головою Запорізької обласної 

державної адміністрації.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
18 грудня 2020 року
№ 577/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення державних стипендій 

видатним діячам освіти
Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про 

державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охоро-
ни здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесе-
ними Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 
травня 2015 року № 256) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити строком на два роки державні стипендії видатним діячам освіти:
БОЖЕНКО Софії Іванівні — 1955 року народження, вчителеві
ВОВКОТРУБУ Миколі Пилиповичу — 1938 року народження, кандидатові хімічних 

наук, професорові, відмінникові освіти України
ВОЛКОВІЙ Неонілі Дмитрівні — 1941 року народження, кандидатові хімічних наук, 

доцентові, відмінникові освіти України
ГАЙЧЕНКУ Віталію Андрійовичу — 1946 року народження, докторові біологічних 

наук, професорові
ГОРЬОВОМУ Василю Павловичу — 1951 року народження, докторові економічних 

наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України
ГРЕЧКОСІЮ Володимиру Давидовичу — 1940 року народження, кандидатові тех-

нічних наук, доцентові, відмінникові освіти України
ЄРМАКОВУ Олександру Юхимовичу — 1946 року народження, докторові еконо-

мічних наук, професорові
КОВАЛЕНКО Євгенії Іванівні — 1940 року народження, кандидатові педагогічних 

наук, професорові
КОЗАКУ Федору Васильовичу — 1943 року народження, кандидатові технічних 

наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України
КОЗЬЯКОВІЙ Світлані Петрівні — 1949 року народження, викладачеві, відмінни-

кові освіти України
КРАСЮК Валентині Леонтіївні — 1954 року народження, відмінникові освіти Укра-

їни
КУЛІШОВУ Володимиру Васильовичу — 1951 року народження, докторові педаго-

гічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України
ЛЕЗІ Юрію Григоровичу — 1949 року народження, докторові технічних наук, про-

фесорові, заслуженому працівникові народної освіти України
ЛУКАШОВІЙ Ніні Іванівні — 1944 року народження, докторові педагогічних на-

ук, професорові
МАЦИБОРІ Віктору Івановичу — 1938 року народження, кандидатові економіч-

них наук, професорові
ПЕНТЕГОВУ Володимиру Михайловичу — 1951 року народження, відмінникові 

освіти України
ПОЛЯНСЬКОМУ Олександру Сергійовичу — 1948 року народження, докторові тех-

нічних наук, професорові, відмінникові освіти
РЕЗНІЧЕНКУ Тимофію Пилиповичу — 1938 року народження, кандидатові техніч-

них наук, професорові, заслуженому працівникові народної освіти України
САЗОНЕНКО Ганні Стефанівні — 1945 року народження, народному вчителеві 

України
СБОЄВІЙ Людмилі Іванівні — 1948 року народження, заслуженому вчителеві 

України
ХИМИНЦЮ Василю Васильовичу — 1948 року народження, докторові фізико-ма-

тематичних наук, професорові, відмінникові освіти
ЦАПКУ Валентину Григоровичу — 1937 року народження, докторові медичних на-

ук, професорові
ШАТКОВСЬКІЙ Людмилі Станіславівні — 1936 року народження, кандидатові еко-

номічних наук, професорові, відмінникові освіти України
ЩЕПОТЬЄВУ Олександру Івановичу — 1938 року народження, кандидатові техніч-

них наук, професорові.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
18 грудня 2020 року
№ 579/2020

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 грудня 2020 р. № 1260 
Київ

Про вихід з окремих міжнародних договорів, 
укладених у рамках Співдружності 

Незалежних Держав 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Вийти з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних 

Держав, згідно з переліком, що додається.
2. Міністерству закордонних справ в установленому порядку повідомити Виконав-

чий комітет Співдружності Незалежних Держав про вихід з міжнародних договорів, 
укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 2020 р. № 1260

ПЕРЕЛІК 
міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав,  

з яких здійснюється вихід
1. Гірнича хартія держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав, вчинена 

27 березня 1997 р. у м. Москві.
2. Угода про координацію міждержавних відносин держав — учасниць СНД в 

галузі використання атомної енергії в мирних цілях, вчинена 31 травня 2013 р. у  
м. Мінську.

3. Угода про координацію міждержавних відносин в галузі електроенергетики 
Співдружності Незалежних Держав, вчинена 14 лютого 1992 р. у м. Мінську.

4. Угода про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання 
атомної енергії, вчинена 26 червня 1992 р. у м. Мінську.

5. Протокол про внесення змін до Угоди про основні принципи співробітництва в 
галузі мирного використання атомної енергії від 26 червня 1992 року, вчинений 31 
травня 2013 р. у м. Мінську.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 грудня 2020 р. № 1264 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про Міністерство культури та інформаційної 

політики України і Положення  
про Державне агентство  

розвитку туризму України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Міністерство культури та інформаційної політи-

ки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жов-
тня 2019 р. № 885 «Деякі питання діяльності Міністерства культури та інфор-
маційної політики» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 88, ст. 2942; 2020 р.,  
№ 28, ст. 1017), і Положення про Державне агентство розвитку туризму Украї-
ни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р.  
№ 1162 «Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку туризму» (Офі-
ційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 377, № 55, ст. 1725), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 2020 р. № 1264

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про Міністерство культури та інформаційної політики 

України і Положення про Державне агентство розвитку туризму України
1. Підпункт 168 пункту 4 Положення про Міністерство культури та інформаційної 

політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жов-
тня 2019 р. № 885, викласти в такій редакції:

«168) затверджує:
порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його викорис-

тання;
положення про комісію із встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що 

призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), та по-
ложення про комісію з апеляцій;

форму свідоцтва про встановлення готелю чи іншому об’єкту, що призначається 
для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), відповідної категорії;».

2. Підпункт 4 пункту 4 Положення про Державне агентство розвитку туризму Укра-
їни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 
1162, доповнити абзацами такого змісту:

«положення про комісію із встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що 
призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), та по-
ложення про комісію з апеляцій;

форму свідоцтва про встановлення готелю чи іншому об’єкту, що призначається 
для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), відповідної категорії;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 грудня 2020 р. № 1267 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 19 квітня 2017 р. № 281 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 281 «Про 

утворення Міжвідомчої комісії з питань відступу України від зобов’язань за Міжна-
родним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав лю-
дини і основоположних свобод» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 36, ст. 1137) 
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 16 грудня 2020 р. № 1267

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 281 

1. Додаток до постанови викласти в такій редакції:
«Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 19 квітня 2017 р. № 281

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2020 р. № 1267)

СКЛАД 
Міжвідомчої комісії з питань відступу України від зобов’язань за Міжнародним 

пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод

Заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції, голова Комісії
Заступник Міністра закордонних справ, заступник голови Комісії
Заступник Міністра юстиції — Уповноважений у справах Європейського суду з 

прав людини, заступник голови Комісії
Заступник директора департаменту — начальник Управління правового співробіт-

ництва з міжнародними організаціями Департаменту міжнародного права Мін’юсту, 
секретар Комісії

Заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з пи-

тань європейської інтеграції
Заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції
Заступник Голови Держприкордонслужби
Заступник Голови Національної поліції
Заступник Генерального прокурора (за згодою)
Заступник Голови СБУ (за згодою)
Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил (за згодою) 
Член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарла-

ментського співробітництва (за згодою)».
2. У Положенні про Міжвідомчу комісію з питань відступу України від зобов’язань 

за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод, затвердженому зазначеною постановою:

1) у підпункті 2 пункту 3 слова «соціально-економічні аспекти,» виключити, а сло-
ва «антитерористичної операції» замінити словами «антитерористичної операції та/
чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стри-
мування збройної агресії Російської Федерації»;

2) у пункті 4:
підпункт 1 виключити;
підпункт 4 після слів «в районі проведення антитерористичної операції» доповни-

ти словами «та/чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборо-
ни, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації»;

підпункт 6 виключити;
3) в абзаці другому пункту 6 слова «Віце-прем’єр-міністр України» замінити сло-

вами «заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції», а слова «Урядо-
вий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини» — словами «за-
ступник Міністра юстиції — Уповноважений у справах Європейського суду з прав 
людини»;

4) у пункті 7 слова «головою Комісії та робота якої координується секретарем Ко-
місії» замінити словами «та робота якої координується головою Комісії»;

5) в абзаці третьому пункту 8 слова «та регламент її роботи» замінити словами «за 
погодженням із заінтересованими органами державної влади»;

6) пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби та за пого-

дженням з головою Комісії.»;
7) у пункті 12:
абзаци четвертий і п’ятий замінити абзацом такого змісту: 
«Пропозиції та рекомендації Комісії фіксуються у протоколі засідання, який під-

писується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії 
та Кабінетові Міністрів України.». 

У зв’язку із цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим.


