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  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення стипендій Президента 
України дітям журналістів, які загинули  

у зв’язку з виконанням професійних 
обов’язків

Відповідно до Указу Президента України від 30 квітня 2002 року № 428 «Пи-
тання соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким 
встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків» (зі змі-
нами, внесеними Указами від 20 жовтня 2003 року № 1197, від 23 вересня 2005 
року № 1331, від 3 к]вітня 2015 року № 198 та від 16 вересня. 2017 року № 280)  
ПОСТАнОВЛяЮ:

1. Призначити стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули у 
зв’язку з виконанням професійних обов’язків:

ВЕРЕМІЮ Максиму В’ячеславовичу — 2009 року народження, синові журна-
ліста ВЕРЕМІЯ В’ячеслава Васильовича, який загинув у зв’язку з виконанням про-
фесійних обов’язків;

ЛАБУТКІНІЙ Кірі Дмитрівні — 2010 року народження, доньці журналіста ЛА-
БУТКІНА Дмитра Віталійовича, який загинув у зв’язку з виконанням професій-
них обов’язків.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
23 березня 2020 року
№101/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Указу Президента 
України від 27 грудня 2005 року № 1860

1. Внести до розділу 1 Організаційної структури служби безпеки України, за-
твердженої Указом Президента України від 27 грудня 2005 року № 1860 «Питання 
служби безпеки України» (зі змінами, внесеними Указами від 2 квітня 2007 року 
№ 261, від 24 вересня 2007 року № 913, від 23 січня 2009 року № 37, від 2 квітня 
2009 року № 213, від 6 червня 2011 року № 649, від 25 січня 2012 року № 34, від 
26 березня 2013 року № 160, від 24 квітня 2014 року № 432 та від 24 грудня 2019 
року № 944), такі зміни:

абзац «Контрольно-ревізійна інспекція» замінити абзацом такого змісту:
«Управління внутрішнього аудиту»;
абзац «Центр міжнародного співробітництва» виключити.
2. службі безпеки України здійснити в установленому порядку заходи, що ви-

пливають із цього Указу.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
23 березня 2020 року
№102/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Указу Президента 
України від 16 січня 2020 року № 13

1. Внести до Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13 «Про звіль-
нення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення черго-
вих призовів та чергові призови громадян України на строкову військову служ-
бу у 2020 році» такі зміни:

1) пункт 1 статті 2 викласти в такій редакції:
«1) травень — липень»;
2) пункт 1 статті 3 викласти в такій редакції:
«1) y травні — липні 2020 року».
2. Кабінету Міністрів України привести свої акти у відповідність із цим Указом.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
23 березня 2020 року
№103/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про зміни у складі Координаційної ради  
з протидії поширенню COVID-19

1. Ha часткову зміну статті 3 Указу Президента України від 16 березня 2020 ро-
ку № 88 «Про Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19» (зі змінами, 
внесеними Указом від 17 березня 2020 року № 91) увести до персонального скла-
ду Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 таких осіб:

БАКАНОВ Іван Геннадійович — Голова служби безпеки України
РАЗУМКОВ Дмитро Олександрович — Голова Верховної Ради України (за зго-

дою).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
23 березня 2020 року
№104/2020

  КАБІНЕТ МІНІсТРІВ УКРАЇНИ

ПОсТАНОВА 
від 23 березня 2020 р. № 229 

Київ

Про внесення змін у додаток 1 до постанови 
Кабінету Міністрів України  від 24 грудня 

2019 р. № 1109
Кабінет Міністрів України ПОСТАнОВЛяє:

1. Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 
2019 р. № 1109 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких під-
лягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, 
ст. 154) — із змінами, внесеними  постановою Кабінету Міністрів України від 11 
березня 2020 р. № 214, зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня ї ї опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2020 р. № 229
зМІнИ, 

що вносяться у додаток 1 до постанови Кабінету  
Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109

1. Доповнити додаток такою позицією:
«спирт етиловий, неденатурований,  
з концентрацiєю спирту 80 об. % або біль-
ше; спирт етиловий та iншi спиртові дистиля-
ти, крім біоетанолу, напоїв, одержаних шля-
хом перегонки, денатурованих, будь-якої 
концентрацiї, та інших подібних товарів

2207 0 л».

2. Примітки до додатка доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. Ліцензування експорту товарів за кодом згідно з УКТЗЕД 2207 запрова-

джується до 1 червня 2020 року.
Під час запровадження ліцензування експорту зазначених товарів необхідно 

керуватися найменуванням товару та кодом згідно з УКТЗЕД.».

  КАБІНЕТ МІНІсТРІВ УКРАЇНИ
ПОсТАНОВА 

від 16 березня 2020 р. № 230 
Київ

Про внесення зміни до Порядку  
проведення конкурсу на  

зайняття посад державної служби
Кабінет Міністрів України ПОСТАнОВЛяє:
1. Внести до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служ-

би, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. 
№ 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), зміну, що додається.

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування на строк дії постано-
ви Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2» зупинити проведення оголошених конкурсів 
та утримуватися від оголошення нових конкурсів на посади в органах місцево-
го самоврядування.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 16 березня 2020 р. № 230

зМІнА, 
що вноситься до Порядку проведення конкурсу 

на зайняття посад державної служби
Доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту:
«51. У разі встановлення карантину відповідно до статті 29 Закону України 

«Про захист населення від інфекційних хвороб» та/або введення надзвичайно-
го стану суб’єкт призначення або керівник державної служби має право зупини-
ти проведення конкурсу.

У такому разі перебіг строків, визначених частиною п’ятою статті 23 Закону 
України «Про державну службу», зупиняється. 

Рішення суб’єкта призначення або керівника державної служби про зупинен-
ня та про відновлення проведення конкурсу оформлюється шляхом видання від-
повідного наказу (розпорядження).

спеціальний структурний підрозділ НАДс або служба управління персоналом 
державного органу, в якому проводиться конкурс, не пізніше наступного робо-
чого дня з дня прийняття  рішення, передбаченого абзацом третім цього пункту, 
повідомляє про це кандидатам.».

  КАБІНЕТ МІНІсТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 261-р 
Київ

Про звільнення Коломієць В. р.  
з посади заступника Міністра юстиції 

України
Звільнити Коломієць Валерію Рудольфівну з посади заступника Міністра юс-

тиції України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону 
України «Про центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІсТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 279-р 
Київ

Про призначення Васильченка Ю. М.  
Головою Державної архітектурно-

будівельної інспекції України  
Призначити Васильченка Юрія Миколайовича Головою Державної архітектур-

но-будівельної інспекції України з 13 березня 2020 р. строком на п’ять років з 
оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІсТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 280-р 
Київ

Про звільнення заяця А. І. з посади 
державного секретаря Міністерства 

закордонних справ України
Звільнити Заяця Андрія Івановича з посади державного секретаря Міністер-

ства закордонних справ України відповідно до частини першої статті 871 Закону 
України «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІсТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 281-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків державного секретаря 

Міністерства закордонних справ України  
на Усатого В. Ю.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного 
секретаря Міністерства закордонних справ України, виконання обов’язків дер-
жавного секретаря Міністерства закордонних справ України на директора юри-
дичного департаменту зазначеного Міністерства Усатого Віталія Юрійовича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІсТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 282-р 
Київ

Про звільнення Ставнійчук К. М.  
з посади заступника Голови Державної 
служби України з безпеки на транспорті

Звільнити ставнійчук Катерину Михайлівну з посади заступника Голови Дер-
жавної служби України з безпеки на транспорті 17 березня 2020 р. у зв’язку з пе-
реходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІсТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 283-р 
Київ

Про призначення Ставнійчук К. М.  
першим заступником Голови Державної 
служби України з безпеки на транспорті

Призначити ставнійчук Катерину Михайлівну першим заступником Голови 
Державної служби України з безпеки на транспорті з 18 березня 2020 р. строком 
на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІсТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 259-р 
Київ

Про звільнення банчука О. А. з посади 
заступника Міністра юстиції України 

Звільнити Банчука Олександра Анатолійовича з посади заступника Міністра 
юстиції України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону 
України «Про центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІсТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 березня 2020 р. № 260-р 
Київ

Про звільнення Василика В. В. з посади 
заступника Міністра юстиції України

Звільнити Василика Віталія Валентиновича з посади заступника Міністра юс-
тиції України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону 
України «Про центральні органи виконавчої влади».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІсТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 березня 2020 р. № 296-р 
Київ

Про звільнення Вискуба О. А.    
з посади першого заступника Міністра 

цифрової трансформації України
Звільнити Вискуба Олексія Анатолійовича з посади першого заступника Мі-

ністра цифрової трансформації України у зв’язку з переходом на іншу роботу. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІсТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 березня 2020 р. № 297-р 
Київ

Про звільнення борнякова О. С.    
з посади заступника Міністра цифрової  

трансформації України
Звільнити Борнякова Олександра сергійовича з посади заступника Міністра 

цифрової трансформації України у зв’язку з переходом на іншу роботу. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  -5 +6  +11 Черкаська +1  -4 +6  +11
Житомирська 0  -5 +5  +10 Кіровоградська +1  -4 +6  +11
Чернігівська 0  -5 +6  +11 Полтавська +1  -4 +6  +11
Сумська 0  -5 +6  +11 Дніпропетровська +2  -3 +7  +12
Закарпатська 0  -5 +7  +12 Одеська -1  +4 +9  +14
Рівненська 0  -5 +5  +10 Миколаївська -2  +3 +8  +13
Львівська 0  -5 +5  +10 Херсонська -1  +4 +9  +14
Іва  -Франківська 0  -5 +5  +10 Запорізька -2  +3 +8  +13
Волинська 0  -5 +5  +10 Харківська +1  -4 +6  +11
Хмельницька 0  -5 +5  +10 Донецька -2  +3 +7  +12
Чернівецька 0  -5 +5  +10 Луганська +1  -4 +6  +11
Тернопільська 0  -5 +5  +10 Крим -1  +4 +9  +14
Вінницька 0  -5 +6  +11 Київ -2  -4 +8  +10

Укргiдрометцентр

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 березня 2020 р. № 300-р 
Київ

Про звільнення Іонан В. Е.    
з посади заступника Міністра цифрової 

трансформації  України з питань 
європейської інтеграції

Звільнити Іонан Валерію Едуардівну з посади заступника Міністра цифрової транс-
формації України з питань європейської інтеграції у зв’язку з переходом на іншу роботу. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 березня 2020 р. № 325-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду  
державного бюджету для відшкодування 

витрат, пов’язаних із здійсненням 
невідкладної евакуації громадян України  

та членів їх сімей із зони спалаху  
гострої респіраторної хвороби СOVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  

в Італійській Республіці
1. Виділити Міністерству інфраструктури 639,184 тис. гривень для відшкодування 

витрат, пов’язаних із здійсненням невідкладної евакуації громадян України та членів 
їх сімей із зони спалаху  гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2, в Італійській Республіці.

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

2. Міністерству інфраструктури:
затвердити у тижневий строк за погодженням із Міністерством розвитку еконо-

міки, торгівлі та сільського господарства і Міністерством фінансів перелік витрат, 
пов’язаних із проведенням заходів, визначених у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 29 травня 2020 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі звіт про ви-
користання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 березня 2020 р. № 326-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду 
державного бюджету

1. Виділити Міністерству охорони здоров’я 35 687,36 тис. гривень та Міністерству 
юстиції (для Державної кримінально-виконавчої служби) 3 600 тис. гривень для за-
безпечення їх засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних 
заходів з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, на території України.

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

2. Міністерству охорони здоров’я та Міністерству юстиції:
затвердити у тижневий строк за погодженням із Міністерством розвитку еконо-

міки, торгівлі та сільського господарства і Міністерством фінансів перелік витрат, 
пов’язаних із здійсненням заходів, передбачених у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 30 липня 2020 р. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі звіт про ви-
користання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 березня 2020 р. № 331-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  

від 3 березня 2020 р. № 184
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня  

2020 р. № 184 «Про врегулювання конфлікту інтересів» такі зміни:
абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції: 
«Визначити, що особою, уповноваженою на проведення зовнішнього контролю, є 

Міністр Кабінету Міністрів України.»;
у пункті 2 слова «проектів таких рішень із Міністром Кабінету Міністрів України 

Дубілетом Дмитром Олександровичем» замінити словами і цифрою «проектів та-
ких рішень із особою, визначеною абзацом другим пункту 1 цього розпорядження».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 березня 2020 р. № 332-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади Голови Державної служби морського 

та річкового транспорту
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 

оголосити з 23 березня 2020 р. конкурс на зайняття посади Голови Державної служ-
би морського та річкового транспорту з визначенням умов проведення конкурсу згід-
но з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 18 березня 2020 р. № 332-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади Голови Державної  

служби морського та річкового транспорту
Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

6..11
0..-5

6..11
1..-4

6..11
1..-4

9..14
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5..10
0..-5

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

1) здійснення повноважень керівника державної служби Морської адміністрації;
2) реалізація державної політики у сферах морського та річкового транспорту, тор-

говельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-
гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському 
та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної про-
мисловості);

3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 29 400 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних 
органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про дер-
жавну службу».

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призна-
чення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом 
повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або 
переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття по-

сади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення кон-
курсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, 
ст. 1116; 2019 р., № 78, ст. 2695);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на за-
йняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116;  
2019 р., № 78, ст. 2695), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на 

відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені 
частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та на-
дає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї від-
повідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер-
жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 берез-
ня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 
1604). Заява подається у разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 18 години 16 квітня 2020 р. виключно через Єдиний 
портал вакансій державної служби НАДС за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів — м. Київ, вул. Про-
різна, 15, 12 година, 20 квітня 2020 року.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти осо-
би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Леванчук Ірина 
Володимирівна (256-00-61, e-mail: center@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта ступінь вищої освіти — не нижче магістра

2. Досвід роботи загальний стаж роботи — не менше семи років;
досвід роботи на посадах державної служби ка-
тегорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керів-
ників структурних підрозділів в органах місцево-
го самоврядування чи досвід роботи на керівних 
посадах у сферах морського та річкового тран-
спорту, торговельного мореплавства, судноплав-
ства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-
гідрографічного забезпечення мореплавства, а 
також у сфері безпеки на морському та річково-
му транспорті (крім сфери безпеки мореплавства 
суден флоту рибної промисловості) — не мен-
ше трьох років 

3. Володіння державною  
мовою

вільне володіння державною мовою

4. Володіння іноземною  
мовою

володіння іноземною мовою, яка є однією  
з офіційних мов Ради Європи (англійська або 
французька)

Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів 
діяльності і розвитку організації та встановлення 
її чітких цілей і завдань;
вміння розвивати професійні компетентності 
співробітників;
здатність надихати команду та мотивувати людей 
на самовіддану роботу, досягнення індивідуаль-
ного та командного результату;
вміння ефективно делегувати задачі та управляти 
результативністю команди;
створення культури відкритості та відповідаль-
ності

2. Комунікація та  
взаємодія

вміння правильно визначати заінтересовані та 
впливові сторони, розбудовувати партнерські 
відносини;
здатність ефективно взаємодіяти — дослухати-
ся, сприймати та викладати думку;
вміння публічно виступати, презентувати матері-
ал аудиторії;
здатність впливати на думку інших, використо-
вуючи переконливі аргументи та послідовну ко-
мунікацію

3. Розуміння сфери  
державної політики

розуміння актуальних проблем та викликів у від-
повідній сфері державної політики;
бачення необхідних змін у формуванні та реалі-
зації державної політики у відповідній сфері;
бачення шляхів розв’язання поточних проблем у 
відповідній сфері;
розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів 
їх залучення до формування/ реалізації політики 
у відповідній сфері

4. Стратегічне бачення бачення загальної картини у сфері своєї відпо-
відальності, розуміння середньо- та довгостро-
кових цілей;
здатність визначати напрями розвитку та покра-
щень у сфері своєї відповідальності;
уміння перетворювати довгострокові цілі та кон-
цептуальне бачення у конкретні задачі та показ-
ники їх виконання, чіткі та послідовні плани дій

5. Управління змінами  
та інновації

рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
вміння планувати, оцінювати ефективність та ко-
ригувати плани;
здатність формувати концептуальні пропозиції, 
інноваційні ідеї та підходи

6. Доброчесність  
та дотримання правил  
етичної поведінки

здатність застосовувати принцип доброчеснос-
ті та правила етичної поведінки державних служ-
бовців;
недопущення поведінки, яка свідчить  
про нечесність та/або небезсторонність канди-
дата;
недопущення поведінки, через яку призначення 
кандидата негативно вплине на суспільну довіру 
до державної служби;
здатність кандидата аргументувати:
достовірність задекларованих відомостей у де-
кларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування;

дотримання вимог щодо недопущення виникнен-
ня реального, потенційного конфлікту інтересів 
та інших вимог, обмежень, заборон, встановле-
них Законом України «Про запобігання корупції»

7. Абстрактне мислення здатність до логічного мислення;
вміння встановлювати причинно-наслідко-
ві зв’язки

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та ін-
шого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 лютого 2020 р. № 136-р 
Київ

Про межі території  
морського порту Скадовськ 

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про морські порти України» 
визначити межі території морського порту Скадовськ згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

Із деталізованими межами можна ознайомитися на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 лютого 2020 р. № 137-р 
Київ

Про межі території морського  
порту Усть-Дунайськ 

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про морські порти України» 
визначити межі території морського порту Усть-Дунайськ згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

Із деталізованими межами можна ознайомитися на сайті «УК».

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-mezhi-teritoriyi-morskogo-portu-skadovsk-i190220-136
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-mezhi-teritoriyi-morskogo-portu-ust-dunajsk-i190220-137
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