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  уКаЗ ПРЕЗИДЕНта уКРаЇНИ

Про присвоєння імені Героя України 
лейтенанта богдана завади 9 полку 

оперативного призначення національної 
гвардії України

ураховуючи бойові заслуги, мужність, високий професіоналізм та зважаючи 
на зразкове виконання поставлених завдань особовим складом 9 полку опера-
тивного призначення Національної гвардії україни, постановляю:

1. Присвоїти ім’я Героя україни лейтенанта богдана Завади 9 полку опера-
тивного призначення Національної гвардії україни та надалі іменувати його — 9 
полк оперативного призначення імені Героя україни лейтенанта богдана Завади 
Національної гвардії україни.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
25 березня 2020 року
№ 108/2020

  уКаЗ ПРЕЗИДЕНта уКРаЇНИ

Про присвоєння почесного найменування  
27 бригаді національної гвардії України

ураховуючи бойові заслуги, мужність, високий професіоналізм та зважаючи 
на зразкове виконання поставлених завдань особовим складом 27 бригади Наці-
ональної гвардії україни, постановляю:

1. Присвоїти 27 бригаді Національної гвардії україни почесне найменування 
«Печерська» та надалі іменувати ї ї — 27 Печерська бригада Національної гвар-
дії україни.

2. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
25 березня 2020 року
№ 109/2020

  уКаЗ ПРЕЗИДЕНта уКРаЇНИ

Про внесення зміни до Указу Президента 
України від 30 жовтня 2000 року № 1173

1. Внести до розділу ІІ «Національна гвардія україни» Переліку військових 
частин, установ Збройних сил україни, Національної гвардії україни, вузлів уря-
дового зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
україни, органів Державної прикордонної служби україни та підрозділів Дер-
жавної спеціальної служби транспорту, вищих військових навчальних закладів 
та організацій, які зберігатимуть надалі раніше присвоєні почесні найменування 
та найменування яких уточнюються, затвердженого указом Президента україни 
від 30 жовтня 2000 року № 1173 «Про впорядкування присвоєння почесних на-
йменувань військовим частинам, установам, вузлам зв’язку, органам та підрозді-
лам» (зі зміною, внесеною указом від 18 листопада 2015 року № 646), зміну, замі-
нивши у графі «Надалі іменується» цифри та слова «45 полк Національної гвар-
дії україни» цифрами та словами «45 полк імені олександра Красіцького Націо-
нальної гвардії україни».

2. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
25 березня 2020 року
№ 110/2020

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ 

від 23 березня 2020 р. № 337-р 
Київ

Про заходи з охорони громадського 
порядку та забезпечення громадської 

безпеки, спрямовані на запобігання 
поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2

Відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону україни «Про освіту» погодити-
ся з пропозицією Міністерства внутрішніх справ про залучення здобувачів освіти 
Національної академії Національної гвардії україни, які мають військові звання, 
до заходів з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпе-
ки, спрямованих на запобігання поширенню на території україни гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КабІНЕт МІНІстРІВ уКРаЇНИ
РоЗПоРЯДЖЕННЯ 

від 23 березня 2020 р. № 339-р 
Київ

Про заходи із забезпечення публічної 
безпеки і порядку, спрямовані на 

запобігання поширенню на території України  
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону україни «Про освіту» погодити-
ся з пропозицією Міністерства внутрішніх справ про залучення здобувачів осві-
ти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до 
сфери управління Міністерства внутрішніх справ, до заходів із забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку, спрямованих на запобігання поширенню на терито-
рії україни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Президент України
звільнив:
сМаГЛЮКа Василя Віталійовича — з посади голови Добровеличківської ра-

йонної державної адміністрації Кіровоградської області у зв’язку із закінченням 
строку повноважень Президента україни;

ФЕсИКа сергія Івановича — з посади голови Любешівської районної держав-
ної адміністрації Волинської області y зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента україни;

устИМЕНКа олександра Валентиновича — з посади голови Любомльської 
районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням 
строку повноважень Президента україни;

РоГоВу Валентину Євгенівну — з посади голови Воловецької районної дер-
жавної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку по-
вноважень Президента україни;

КІЯНа Віталія олексійовича — з посади голови борівської районної держав-
ної адміністрації Харківської області у зв’язку із закінченням строку повнова-
жень Президента україни;

МІРоШНИЧЕНКа олексія Володимировича — з посади голови Корюківської 
районної державної адміністрації Чернігівської області у зв’язку із закінченням 
строку повноважень Президента україни.

призначив:
МИШЛЕНИКа сергія Вікторовича — головою Горохівської районної держав-

ної адміністрації Волинської област;
ГоНтаР аллу анатоліївну — головою Ківерцівської районної державної адмі-

ністрації Волинської області;
оКсЕНЧуКа Ігоря Володимировича — головою Любомльської районної дер-

жавної адміністрації Волинської області;
ПоЛІЄКтоВа Романа альфредовича — головою Запорізької районної дер-

жавної адміністрації Запорізької області;
ГРЕбЕНЮКа Ігоря олександровича — головою Маловисківської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області;
сЕЛИЧа Віктора анатолійовича — головою світловодської районної держав-

ної адміністрації Кіровоградської області;
РИсЦоВа анатолія Васильовича — головою богодухівської районної держав-

ної адміністрації Харківської області.

СПрАВА «ПОЛяХ ТА ІнШІ ПрОТИ УКрАЇнИ» 
(CASE OF POLYAKH AND OTHERS v. UKRAINE)

(заява № 58812/15 та 4 інші)
Стислий виклад рішення від 17 жовтня 2020 року

у цій справі п’ятеро державних службовців були звільнені зі своїх посад на підста-
ві положень Закону україни «Про очищення влади» 2014 року (далі – Закон україни), 
який визначає правові та організаційні засади проведення очищення влади (люстра-
ції) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав 
людини в україні. Положення Закону україни стосуються обмежень для різних кате-
горій посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самовря-
дування. 

Перших трьох заявників було звільнено у жовтні 2014 року, оскільки вони обіймали 
певні посади державної служби у 2010-2014 роках, у період коли Президентом украї-
ни був Янукович В. Ф. Четвертого заявника було звільнено за невчасне подання заяви 
про застосування до нього передбачених Законом україни заборон. П’ятого заявника 
було звільнено у зв’язку з тим, що до 1991 року він обіймав посаду другого секретаря 
районного комітету Комуністичної партії уРсР. Відомості про заявників було опубліко-
вано в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону 
україни, який є загальнодоступною онлайн базою даних, повноваження щодо веден-
ня якої законом покладено на Міністерство юстиції україни. також Закон україни за-
бороняв заявникам обіймати посади державної служби та певні інші посади протягом 
десяти років з дня набрання ним чинності.

Заявники подали позови до національних судів про поновлення їх на посадах. Про-
вадження були зупинені з огляду на звернення судів до Верховного суду (далі - Вс) для 
вирішення питання про внесення до Конституційного суду україни (далі - Ксу) подан-
ня щодо конституційності положень Закону україни. 

у 2014-2015 роках Всу і група народних депутатів україни звернулися до Ксу з по-
даннями щодо конституційності положень Закону україни. 10 лютого 2016 року Ксу 
відкрив провадження, яке досі триває.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) перші три заявни-
ки скаржилися за статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі – Конвенція) на тривалий розгляд їх справ судами; усі заявники за статтею 8 
Конвенції, що застосування до них заходів відповідно до Закону україни порушило їх-
нє право на повагу до приватного життя. Другий заявник також скаржився за статтею 
13 Конвенції на відсутність у його розпорядженні ефективного засобу юридичного за-
хисту у зв’язку з його скаргами.

Щодо скарг перших трьох заявників за статтею 6 Конвенції Європейський суд звер-
нув увагу, що провадження у їхніх справах тривають понад чотири з половиною ро-
ки в одній інстанції, враховуючи також провадження у Ксу. складний характер право-
вих питань у справах заявників вимагав першочергового їх вирішення Ксу. Європей-
ський суд вказав на надмірно тривалий розгляд цього питання та на відсутність розви-
тку провадження у Ксу з липня 2017 року.

Посилаючись на свою практику, Європейський суд зазначив, що трудові спори за 
своїм характером вимагають швидкого вирішення з огляду на важливість предмету 
спору для зацікавленої особи, яка через звільнення втрачає засоби для існування. у 
зв’язку з цим Європейський суд вказав, що тривалість проваджень у справах перших 
трьох заявників не може вважатися «розумною» та констатував порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників за статтею 8 Конвенції та фактичні обставини спра-
ви Європейський суд проаналізував положення Закону україни на відповідність між-
народним стандартам щодо люстрації та, зокрема, встановив, що Закон україни відпо-
відає вимогам якості закону, які він застосовує у своїй практиці, таким чином дійшов-
ши висновку щодо законності у розумінні статті 8 Конвенції застосованих до заявників 
заходів. також Європейський суд погодився з висновком Венеціанської комісії, що За-
кон переслідував дві законні цілі: (і) захист суспільства від осіб, які з огляду на їхню по-
ведінку в минулому могли становити загрозу новоствореному демократичному режи-
му та (іі) очищення державного управління від осіб, причетних до широкомасштабної 
корупції; та вказав, що вони можуть розглядатися як такі, що загалом відповідають ці-
лям, визнаним Європейським судом законними у його практиці щодо посткомуністич-
ної люстрації у державах Центральної та східної Європи. 

Європейський суд також проаналізував питання чи переслідували законну мету за-
стосовані до заявників заходи розглянуті не in abstracto, а з огляду на конкретні обста-
вини їхніх справ, і чи були вони «необхідні у демократичному суспільстві» у розумін-
ні пункту 2 статті 8 Конвенції. Європейський суд послався на висновки Венеціанської 
комісії, яка ще у 2014-2015 роках вказала на невідповідність положень Закону украї-
ни міжнародним документам. 

Зокрема, Європейський суд вказав на широку сферу застосування Закону україни, 
що виглядає як форма колективної відповідальності державних службовців за роботу 
у часи Президента Януковича В.Ф.; відсутність індивідуальної оцінки дій заявників при 
застосуванні до них Закону україни та звільнення їх лише за перебування на посаді у 
певний період правління колишнього Президента Януковича В.Ф.; невиправдану суво-
рість заходів, застосованих до заявників згідно Закону україни; опублікування інфор-
мації про звільнення заявників у загальнодоступному онлайн-реєстрі ще до розгля-
ду судами скарг заявників щодо їх звільнення; необґрунтованість однорічного періоду 
при застосування обмежувальних заходів та заборони займати відповідні посади про-
тягом десяти років; необґрунтовану суворість застосування обмежувального заходу у 
зв’язку з несвоєчасним поданням заяви про люстрацію; застосування Закону україни 
у зв’язку зі спливом значного проміжку часу та за відсутності звинувачень осіб у кон-
кретній антидемократичній діяльності, зокрема відсутність переконливих підстав для 
виправдання люстрації осіб, які просто обіймали певні посади у Комуністичній партії 
колишньої сРсР та української РсР або були стверджуваними працівниками КДб за 
відсутності будь-яких вказівок на вчинення ними конкретних правопорушень через та-
кий значний період часу.

Європейський суд підкреслив, що люстрація не може використовуватися для по-
карання та помсти, проте масштабний, необґрунтований та тривалий характер засто-
сованих до заявників заходів підвищує можливість того, що певні із цих заходів мо-
гли бути вмотивовані, щонайменше частково, помстою тим, хто був пов’язаний із по-
передньою владою.

Європейський суд констатував порушення статті 8 Конвенції щодо усіх заявників, 
оскільки втручання у право кожного із них на повагу до приватного і сімейного життя 
не було необхідним у демократичному суспільстві.

Розглянувши скарги другого заявника за статтею 13 Конвенції, Європейський суд 
зазначив, що з огляду на його висновки за статтями 6 та 8 Конвенції відсутня необхід-
ність розглядати цю скаргу окремо.

За ЦИХ ПІДстаВ суД оДНоГоЛосНо
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Долучає до розгляду по суті заперечення уряду щодо вичерпання національних 

засобів юридичного захисту першими трьома заявниками та відхиляє його;
3. Оголошує заяви прийнятними;
4. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції щодо перших трьох 

заявників;
5. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції щодо всіх заявників;
6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного від-

повідно до пункту 2 статті 44 Конвенції держава-відповідач повинна сплатити заявни-
кам такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача 
за курсом на день здійснення платежу:

(i) 5 000 (п’ять тисяч) євро кожному заявнику та додатково суму будь-якого податку, 
що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii) 1 500 (одна тисяча п’ятсот) євро першому заявнику та по 300 (триста) євро дру-
гому – п’ятому заявникам та додатково суму будь-якого податку, що може нараховува-
тись заявникам, в якості компенсації судових та інших витрат;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період неспла-
ти, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

7. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 

у справах Європейського суду з прав людин

кадрові питання

європейський суд з прав людини та україна
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ДОКУМЕНТИ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0 +5 +11 +16 Черкаська 0 +5 +11 +16

Житомирська 0 +5 +11 +16 Кіровоградська +1 +6 +11 +16
Чернігівська 0 +5 +11 +16 Полтавська 0 +5 +10 +15
Сумська 0 +5 +11 +16 Дніпропетровська +1 +6 +11 +16
Закарпатська 0 +5 +10 +15 Одеська +2 +7 +11 +16
Рівненська 0 +5 +10 +15 Миколаївська +2 +7 +11 +16
Львівська 0 +5 +10 +15 Херсонська +2 +7 +11 +16
Івано-Франківська 0 +5 +10 +15 Запорізька +2 +7 +11 +16
Волинська 0 +5 +10 +15 Харківська 0 +5 +11 +16
Хмельницька 0 +5 +10 +15 Донецька +1 +6 +11 +16
Чернівецька 0 +5 +10 +15 Луганська 0 +5 +10 +15
Тернопільська 0 +5 +10 +15 Крим +3 +8 +11 +16
Вінницька 0 +5 +10 +15 Київ +2 +4  +13 +15

Укргiдрометцентр

НАШ КАЛЕНДАР

1—18 квітня  —  Великий піст
2 квітня  —   Всесвітній день поширення інформації щодо 

проблем аутизму
4 квітня  —   Міжнародний день просвіти з питань мінної не-

безпеки та допомоги в діяльності щодо розмі-
нування

5 квітня  —   День геолога; 310 років (1710) від часу укла-
дення Конституції Пилипа Орлика («Пак-
ти й конституції законів і вольностей Війська 
Запорозь кого»)

6 квітня  —   Міжнародний день спорту заради миру та роз-
витку

7 квітня  —   Всесвітній день здоров’я; Міжнародний день 
пам’яті про геноцид у Руанді; Благовіщення 
Пресвятої Богородиці

8 квітня —   80 років (1940) початку Катинської трагедії — 
масового розстрілу польських військовополо-
нених (Смоленська обл. РФ)

11 квітня  —   Міжнародний день визволення в’язнів фашист-
ських концтаборів

12 квітня —   День працівників ракетно-космічної галузі 
України; Міжнародний день польоту людини в 
космос; Вербна неділя

13 квітня  —   90 років від дня народження М. Поповича 
(1930—2018), українського філософа

17 квітня  —  День пожежної охорони
18 квітня  —  День довкілля; День пам’яток історії та культури
19 квітня  —  Світле Христове Воскресіння. Великдень
21 квітня  —   Всесвітній день творчості та інноваційної діяль-

ності
22 квітня  —  Міжнародний день матері Землі
23 квітня  — Всесвітній день книги й авторського права
24—30 квітня  —  Всесвітній тиждень імунізації
25 квітня  —  Всесвітній день боротьби проти малярії
26 квітня  —   День Чорнобильської трагедії; Міжнародний 

день пам’яті про Чорнобильську катастрофу; 
Міжнародний день інтелектуальної власності

28 квітня  —   День охорони праці; Всесвітній день охорони 
праці

29 квітня  —  День пам’яті жертв застосування хімічної зброї
30 квітня  —   День прикордонника України; Міжнародний 

день джазу
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Топчіть ряст —  
бог здоров’я дасть
ТРАДИЦІЇ. У ніч Воскресіння Христа відбувається урочисте 
богослужіння, освячують паски і крашанки

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

У традиційних кліматич-
них прогнозах синопти-

ки завжди нагадують про 
норовливий характер пер-
шого місяця весни. Але цьо-
горічний березень увійде 
в історію метеорологічних 
служб із новим доповне-
нням про глобальну панде-
мію. Непрогнозоване, неспо-
діване лихо кинуло людству 
виклик. Наслідки його ката-
строфічні. Може, вони на-
решті витверезять розроб-
ників нових видів зброї й 
тих, хто використовує її для 
здійснення загарбницьких 
намірів. Адже одного разу з 
лабораторної пробірки мо-
же  втекти такий вірус, що 
протидіяти йому за корот-
кий час стане нікому.

Життя завмерло. Усе до-
вкола у тривожному очіку-
ванні, «що день прийдешній 
нам готує». А яким буде кві-
тень? Чи вплинуть погодні 
умови на вірус? Метеороло-
гічний прогноз передбачає 
багато сонячних днів,  поде-
куди проходитимуть корот-
кочасні дощі, температу-
ра повітря в першій полови-
ні місяця не підніматиметь-
ся вище за 15 градусів. Від-
чутного потепління слід очі-
кувати лише у третій декаді.

Коли і на які природні 
прикмети звертають увагу 
старі люди й народні синоп-
тики, аби передбачити, якою 
буде погода до кінця вес-
ни і наступного літа? Зна-
ковими для таких спостере-
жень здавна вважають три 
квітневих релігійних свя-
та: Благовіщення Пресвятої 
Богородиці, Вербну неділю, 
Великдень. 

Свято Благовіщення Пре-
святої Богородиці має давню 
історію. Діва Марія дала обі-
тницю все життя дотриму-
ватися цноти. Коли настав 
час повноліття, священники 
за Божою настановою одру-
жили її зі старцем Йосипом, 
доручивши йому оберіга-
ти незайманість Марії. Піс-
ля цього діва Марія мешка-
ла в його будинку в Наза-
реті. Одного разу до неї зій-
шов архангел Гавриїл  і по-
відомив благу вість: діва на-
родить  Ісуса, який буде Си-
ном Божим. Архангел пояс-
нив, що зачаття відбудеть-
ся під чудодійним впливом 
Святого Духа. Діва Марія 
смиренно відповіла: «Я ра-
ба Господня. Нехай буде ме-
ні по слову твоєму». Тому 
свято Благовіщення відзна-
чають за дев’ять  місяців до 
Різдва Христова. 

Існує народний звичай 
відпускати цього дня на во-
лю птахів, що символізує 
звільнення людських душ 
від рабства гріхів. 

Зі святом Благовіщення 
пов’язано багато народних 
прикмет. Якщо цього дня 
сонце сходить у хмарах, 
весна буде ранньою;  якщо 
випаде сніг — на невро-
жайне літо; якщо дощити-
ме, добре вродять зернові. 
Якою буде погода на Бла-
говіщення, такою й до кін-
ця місяця. Що у квітні за-
родиться і гарно зійде, те у 
травні піде у ріст, у червні 

— липні  дозріє, а в серпні 
заповнить комори і засіки. 

На Благовіщення лісо-
ві галявини вкриваються 
духмяним медоносом-ряс-
том. Якщо пощастить на-
трапити на таке диво при-
роди, старі люди радять 
вчинити обряд з примов-
лянням: «Топчу, топчу 
ряст, Бог здоров’я дасть. 
Дай, Боже, діждати, щоб 
на той рік топтати!» 

Вербна неділя — свято 
перехідне. Його відзначають 
за тиждень перед Світлим 
Христовим Воскресінням. У 
його основі євангельська ле-
генда про в’їзд Ісуса Христа 
в Єрусалим. Його зустріча-
ло багато вірян, розмахуючи 
пальмовими гілками і вигу-
ками: «Осанна (слава)! Бла-
гословенний в ім’я Господ-
нє!» У наш час віряни піс-
ля святкового богослужіння 
несуть додому освячені гіл-
ки верби. Їх садять на межах 
обійстя, біля криниць і дже-
рел, на берегах сільських 
ставків, озер і річок. Верба 
й калина — одвічні символи 
українського села. 

Передвеликодній тиж-
день супроводжується хо-
лодною погодою з дощами, 
а то й мокрим снігом. Хлі-
боробам це добра прикмета 
— ґрунт насититься воло-
гою. «По Вербній неділі уже 
плуг при  ділі», — ствер-
джує народна мудрість. Як-
що останні дні тижня теплі,  
влітку буде щедрий уро-
жай ярини. 

Другого святкового дня з 
нагоди ювілейної дати зга-
даймо добрим словом нашо-
го світлої пам’яті видатного 
сучасника філософа, акаде-
міка Мирослава Поповича. 
Він був одним із фундаторів 
Народного Руху України, 
виразником національного 
патріотизму. Відійшовши у 
вічність, Мирослав Володи-
мирович залишив у спадок 
поколінням свій творчий до-
робок, що зайняв гідне місце 
в історії розвою української 
духовності й культури.

Великдень — одне із пра-
давніх християнських свят. 
Дата його відзначення по-
стійно змінюється. Право-
славна церква користуєть-
ся в її визначенні так зва-
ною Олександрійською пас-
халією: святкуємо в першу 
неділю після першого вес-
няного повного місяця, що 
настає після  весняного рів-
нодення. У  храмах відбу-
ваються урочисті літургії, 
хресні ходи, освячують пас-
ки, крашанки, різні наїдки. 
Після повернення з церк-
ви в кожній сім’ї люди роз-
говляються. Після тривало-
го посту можна споживати 
скоромні страви. 

За давніми народними 
прикметами, на Великдень 
під час сходу сонце грає. 
Якщо це явище відбуваєть-
ся на безхмарному небі, лі-
то буде спекотним, засуш-
ливим. Якщо схід сонця за-
криватимуть хмари, літо 
буде вологим. «Квітень мін-
ливу натуру має, та холод-
нішим за березень не бу-
ває», «У квітні  терен  забі-
ліє —  нехай господар яч-
мінь сіє», стверджують 
прислів’я. 

Світле свято Воскресіння Христового цього року відбудеться 
обов’язково, але скоріше в межах домівки

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 березня 2020 р. № 294-р 
Київ

Про призначення Микичак І. В. першим 
заступником Міністра охорони здоров’я України 

Призначити Микичак Ірину Володимирівну першим заступником Міністра охоро-
ни здоров’я України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 березня 2020 р. № 295-р 
Київ

Про звільнення Левчука С. А. з посади  
Голови Державного агентства спорту України
Звільнити Левчука Сергія Андрійовича з посади Голови Державного агентства спорту 

України відповідно до частини першої статті 871 Закону України «Про державну службу». 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 березня 2020 р. № 313-р 
Київ

Про призначення Перевезенцева О. Ю. 
державним секретарем Міністерства молоді  

та спорту України
Призначити Перевезенцева Олексія Юрійовича державним секретарем Міністер-

ства молоді та спорту України з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з урахуванням часу призначен-
ня на посаду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. 
№ 923 з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 березня 2020 р. № 314-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 10 березня 2020 р. № 218 
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 10 березня 2020 р. № 218 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків Міні-
стра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Кухту П. А.». 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ


