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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 липня 2021 р. № 790
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2020 р. № 274 і від 5 жовтня 2020 р. № 921

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 274 «Про
визначення питань, що належать до компетенції віце-прем’єр-міністрів України»
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 33, ст. 1110, № 78, ст. 2509; 2021 р., № 51, ст.
3154) і від 5 жовтня 2020 р. № 921 «Про утворення урядових комітетів та затвердження їх посадового складу» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 82, ст. 2654; 2021 р.,
№ 35, ст. 2085) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 790
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2020 р. № 274 і від 5 жовтня 2020 р. № 921
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 274:
1) назву постанови викласти в такій редакції:
«Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем’єрміністра України та віце-прем’єр-міністрів України»;
2) пункт 1 після слів «до компетенції» доповнити словами «Першого віце-прем’єрміністра України та»;
3) у пункті 2:
в абзаці другому слова «Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій» замінити словами «Перший віце-прем’єрміністр України»;
в абзаці третьому слова «віце-прем’єр-міністрів України» замінити словами «Першого віце-прем’єр-міністра України чи одного з віце-прем’єр-міністрів України»;
4) у додатках до постанови:
у додатку 1:
назву додатка викласти в такій редакції:
«ПИТАННЯ,
що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України
та віце-прем’єр-міністрів України»;
в абзаці першому пункту 1 слова «Віце-прем’єр-міністри України» замінити словами «Перший віце-прем’єр-міністр України та віце-прем’єр-міністри України»;
доповнити додаток пунктом 11 такого змісту:
«11. До компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіки
Любченка О. М. належать питання щодо:
економічного і соціального розвитку;
торгівлі;
державної інвестиційної політики;
державної зовнішньоекономічної політики;
технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
розвитку підприємництва;
державно-приватного партнерства;
публічних закупівель;
державного матеріального резерву;
державного експортного контролю;
захисту прав споживачів;
державної політики з контролю за цінами;
рекламної діяльності в Україні;
виставково-ярмаркової діяльності;
туризму;
державної регуляторної політики;
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи в зазначеній сфері;
дерегуляції господарської діяльності;
державної фінансової, бюджетної і боргової політики;
організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності;
державного пробірного контролю;
державного фінансового контролю;
казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства;
бухгалтерського обліку та аудиту, випуску і проведення лотерей;
державної податкової та митної політики;
державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного
каміння, їх обігу та обліку;
державної аграрної політики та державної політики у сфері сільського господарства;
продовольчої безпеки держави;
охорони прав на сорти рослин;
тваринництва;

рибного господарства та рибної промисловості;
охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства;
меліорації земель;
лісового та мисливського господарства;
ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, карантину та захисту рослин;
насінництва та розсадництва;
регулювання земельних відносин та проведення земельної реформи;
топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;
приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління
об’єктами державної власності, державного регулювання оцінки майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності;
координації дій державних органів з питань захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства;
розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою;
формування оптимальної системи інституційного забезпечення регіонального розвитку
та спроможних територіальних громад;
забезпечення координації роботи органів виконавчої влади та взаємодії Кабінету Міністрів України з комітетами Верховної Ради України, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування та асоціаціями органів місцевого самоврядування, іншими
громадськими об’єднаннями з питань регіонального і місцевого розвитку;
благоустрою населених пунктів;
житлово-комунального господарства, зокрема в частині здійснення контролю;
поводження з побутовими відходами;
будівництва, архітектури, містобудування та архітектурно-будівельного контролю;
житлової політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства;
питної води, питного водопостачання та водовідведення;
модернізації систем теплопостачання;
управління паливно-енергетичним комплексом;
енергетичної безпеки держави;
охорони навколишнього природного середовища;
організації охорони та використання природно-заповідного фонду;
охорони атмосферного повітря, охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління, зміни клімату і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату, Кіотського протоколу до неї та Паризької угоди;
раціонального використання, відтворення та охорони об’єктів тваринного і рослинного
світу, біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, біологічної та генетичної безпеки;
екологічної безпеки, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами,
пестицидами та агрохімікатами;
управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, а також державного
управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового
зберігання і захоронення;
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих
водних ресурсів;
геологічного вивчення та раціонального використання надр;
безпеки використання ядерної енергії;
альтернативної енергетики;
зайнятості населення;
соціального діалогу;
координації співпраці органів виконавчої влади з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та підготовки вступу до неї;
координації діяльності української частини міжурядових рад, комітетів та змішаних комісій;
представлення Кабінету Міністрів України в Раді бізнес-омбудсмена;
інші питання за відповідними напрямами діяльності.»;
абзаци двадцятий і двадцять перший пункту 2 виключити;
абзаци двадцять шостий — тридцять четвертий, сорок четвертий — п’ятдесят третій
пункту 4 виключити;
абзац десятий пункту 5 виключити;
додаток 2 викласти в такій редакції:
«Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2020 р. № 274
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 790)
ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
у разі відсутності Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України
У разі відсутності Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів
України їх повноваження здійснюють:
Першого віце-прем’єр-міністра України — Віце-прем’єр-міністр України — Мі— Міністра економіки Любченка О. М.
ністр з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій Резніков О. Ю.
Віце-прем’єр-міністра України —
— Віце-прем’єр-міністр з питань євроМіністра з питань реінтеграції тимчапейської та євроатлантичної інтеграції
сово окупованих територій
України Стефанішина О. В.
Резнікова О. Ю.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 липня 2021 р. № 797
Київ

Про внесення змін у додаток до Порядку формування
та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат
тестування або одужання особи від зазначеної хвороби
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни у додаток до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби», виклавши його в редакції, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2021 р. № 797)
КЛІНІЧНІ КРИТЕРІЇ
формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, в Україні
Таблиця 1
Підстави та клінічні критерії формування COVID-сертифікатів
і визначення строків їх дії
Строк дії
Строк дії іноПідстава
Строк дії
міжнародземного
для
внутрішнього
Клінічні
критерії
формування
ного
COVIDформування
COVIDCOVID-сертифіката
COVIDCOVIDсертифіката сертифіката
сертифіката
на
території
сертифіката
України
України
України
1. Вакцинація
у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я (да180 діб від
180 діб від
від гострої
лі — центральна база даних) у Реєстрі медичних записів, записів про
дня введення дня введення
респіраторнаправлення та рецептів наявні відомості про повний курс вакцинації
останньої до- останньої доної хвороби
від COVID-19 (наявні медичні записи про вакцинацію (щеплення, імузи відповідно зи відповідно
COVID-19, спри- нізацію) із зазначенням відомостей про серію вакцини, які відповідадо протоколу до протоколу
чиненої корона- ють відомостям, що надані МОЗ, про серії вакцин, які застосовуються
вакцинації від вакцинації від
вірусом SARS- (під час перевірки відомостей про серію вакцини не враховуються наCOVID-19
COVID-19
CoV-2
явність незаповнених місць та спеціальних символів, а також відмін(далі —
ності, пов’язані з регістром літер, та застосовується співставлення ліCOVID-19)
тер українського алфавіту латиницею згідно з таблицею 2 «Співставлення кириличних та латинських літер, що використовуються під час формування COVID-сертифікатів» цього додатка. У випадках, якщо зазначені алгоритми не сприяли передачі даних, необхідних для формування COVID-сертифіката, застосовується пошук серії в таблиці співставлення серій вакцин від COVID-19, яка оновлюється адміністратором центральної бази даних. У випадках, якщо в центральній базі даних стосовно
однієї особи наявні кілька записів про вакцинацію від COVID-19, в яких
некоректно зазначено нумерацію доз вакцинації від COVID-19, для визначення завершеності курсу вакцинації використовується таблиця 3

Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О. В.
Віце-прем’єр-міністра України —
Міністра цифрової трансформації
Федорова М. А.
Віце-прем’єр-міністра України —
Міністра з питань стратегічних
галузей промисловості
Уруського О. С.

—
—
—

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації Федоров М. А.
Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій Резніков О. Ю.
Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій Резніков О. Ю.».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2020 р. № 921:
1) у пункті 1:
в абзаці третьому слова «, паливно-енергетичного комплексу» виключити;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Урядовий комітет з питань цифрової трансформації, освіти, науки та інновацій,
охорони здоров’я, правової політики та правоохоронної діяльності;»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Урядовий комітет з питань економічної, фінансової політики, паливно-енергетичного комплексу, розвитку громад і територій та захисту довкілля.»;
2) у додатках до постанови:
у додатках 1—3 позицію
«Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (відповідно до розподілу функціональних повноважень)»
замінити такою позицією:
«Заступник Міністра економіки (відповідно до розподілу функціональних повноважень)»;
у назві додатка 2 слова «, паливно-енергетичного комплексу» виключити;
у додатку 4:
назву додатка викласти в такій редакції:
«СКЛАД
Урядового комітету з питань цифрової трансформації, освіти, науки та інновацій,
охорони здоров’я, правової політики та правоохоронної діяльності»;
позицію
«Міністр захисту довкілля та природних ресурсів»
замінити такою позицією:
«Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів (відповідно до розподілу функціональних повноважень)»;
позиції
«Міністр розвитку громад та територій
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства»
замінити такими позиціями:
«Заступник Міністра розвитку громад та територій (відповідно до розподілу функціональних повноважень)
Заступник Міністра економіки (відповідно до розподілу функціональних повноважень)»;
доповнити постанову додатком 5 такого змісту:
«Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2020 р. № 921
СКЛАД
Урядового комітету з питань економічної, фінансової політики, паливноенергетичного комплексу, розвитку громад і територій та захисту довкілля
Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки, голова Урядового комітету
Міністр Кабінету Міністрів України, перший заступник голови Урядового комітету
Міністр фінансів, заступник голови Урядового комітету
Міністр розвитку громад та територій
Міністр енергетики
Міністр аграрної політики та продовольства
Міністр юстиції
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів
Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (відповідно до
розподілу функціональних повноважень)
Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості (відповідно до розподілу функціональних повноважень)
Заступник Міністра закордонних справ (відповідно до розподілу функціональних повноважень)
Заступник Міністра інфраструктури (відповідно до розподілу функціональних повноважень)
Заступник Міністра культури та інформаційної політики (відповідно до розподілу функціональних повноважень)
Заступник Міністра молоді та спорту (відповідно до розподілу функціональних повноважень)
Заступник Міністра оборони (відповідно до розподілу функціональних повноважень)
Заступник Міністра соціальної політики (відповідно до розподілу функціональних повноважень)
Заступник Міністра цифрової трансформації (відповідно до розподілу функціональних
повноважень)
Заступник Міністра охорони здоров’я (відповідно до розподілу функціональних повноважень)
Заступник Міністра у справах ветеранів (відповідно до розподілу функціональних повноважень)
Заступник Міністра освіти і науки (відповідно до розподілу функціональних повноважень)
Заступник Міністра внутрішніх справ (відповідно до розподілу функціональних повноважень)».

«Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації, які становитимуть повний цикл, для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію (щеплення, імунізацію), що підтверджують факт проведення повного циклу
вакцинації від COVID-19» цього додатка);
COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення
до центральної бази даних відомостей щодо останньої дози вакцини відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19
2. Тестування
у центральній базі даних наявні відомості про тестування на
методом полі- COVID-19 із негативним результатом;
меразної ланцю- COVID-сертифікат може бути сформований відразу після внесення до
гової реакції на центральної бази даних відомостей про отримання негативного реCOVID-19
зультату тестування на COVID-19
(далі —
тестування на
COVID-19)
3. Одужання від
у центральній базі даних наявні відомості про діагноз COVID-19, підCOVID-19
тверджений позитивним результатом тестування на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2;
COVID-сертифікат може бути сформований на чотирнадцятий день після дати забору біологічного матеріалу для тестування на
COVID-19, результат якого є позитивний, за наявності відомостей про
одужання

72 години по- 72 години починаючи від чинаючи від
години забору години забоматеріалів для ру матеріалів
аналізу
для аналізу

180 діб від
дати забору
матеріалів,
що дали позитивний результат тестування на
COVID-19

180 діб від дати забору матеріалів, що
дали позитивний результат
тестування на
COVID-19

180 діб від дати забору матеріалів, що
дали позитивний результат
тестування на
COVID-19

Таблиця 2
Співставлення кириличних та латинських літер, що використовуються під час формування COVID-сертифікатів
Порядковий номер
Літера кириличного алфавіту
Літера латинського алфавіту
1
А
A
2
В
B
3
Е
E
4
І
I
5
К
K
6
М
M
7
Н
H
8
О
O
9
Р
P
10
С
C
11
Т
T
12
У
Y
13
Х
X
Таблиця 3
Мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації, які становитимуть повний цикл,
для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вакцинацію
(щеплення, імунізацію), що підтверджують факт проведення повного циклу вакцинації від COVID-19
Порядковий
Мінімальний строк Максимальний
Чинність
Назва вакцини
номер
між дозами
строк між дозами COVID-сертифіката
1
КОРОНАВАК ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ COVID-19
14 днів
180 днів
від дати другої дози
(ВИРОЩЕНА З ВИКОРИСТАННЯМ КЛІТИН VERO),
ІНАКТИВОВАНА
2
КОМІРНАТІ / COMIRNATY™
21 день
180 днів
від дати другої дози
3
Moderna COVID-19 Vaccine
28 днів
180 днів
від дати другої дози
4
ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19 / COVID-19
30 днів
180 днів
від дати другої дози
VACCINE ASTRAZENECA
5
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)
30 днів
180 днів
від дати другої дози
6
ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМодна доза
через 14 днів після
БІНАНТНА), КОВІШЕЛД / CHADOX1 NCOV-19 CORONA
вакцинації від
VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD
COVID-19

