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Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій 
про сукупність чинників, які цьогоріч негативно 
впливатимуть на життя людства  

Є перше рішення ЄСПЛ
ФЕМІДА. Скаргу України про порушення Росією прав люди-

ни в окупованому Криму Європейський суд з прав людини за-
довольнив частково. «У рішенні у справі «Україна проти Росії» 
стосовно Криму Європейський суд з прав людини більшістю го-
лосів оголосив, що заява частково прийнятна», — цитує УНІАН 
текст рішення суду. 

Справа стосується звинувачень України на адресу РФ у 
систематичних порушеннях Європейської конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод в окупованому 
Криму. У скарзі український уряд обстоює позицію, що РФ піс-
ля окупації Криму з 27 лютого 2014 року порушує цей доку-
мент: статтю 2 (право на життя), статтю 3 (заборона нелюд-
ського поводження і тортур), стаття 5 (право на свободу і без-
пеку), статтю 6 (право на справедливий суд), статтю 8 (пра-
во на повагу приватного життя), статтю 9 (свобода релігії), 
статтю 10 (свобода думки) і статтю 11 (свобода зібрань). На-
ша країна також скаржиться на порушення статті 14 (заборо-
на дискримінації), статті 1 протоколу №1 (захист власності), 
статті 2 протоколу №1 (право на освіту) і статті 2 протоколу 
№4 (свобода пересування).
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ЦИТАТА ДНЯ

МАЙКЛ РАЙАН:

ЦИФРА ДНЯ

1,2 млрд грн
буде спрямовано цьогоріч на 

дооснащення Національної дитячої 
спеціалізованої лікарні «Охматдит»   

«Ми вступаємо в другий 
рік пандемії. І він може 

бути важчим з огляду 
на динаміку передачі 

вірусу, його 
мутації та деякі 

інші проблеми».

Вуздечки для 
майбутньої гречки

ТЕНДЕНЦІЯ. Чому одна з основних круп’яних культур  
час від часу стає дефіцитом в Україні та які проблеми 
потребують невідкладного розв’язання 
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КОРИСНО ЗНАТИ

Харківське таксі 
«Пульс» допомагає 
маломобільним 
людям жити 
активно

СОЦІУМ

Як оформити 
субсидію 
онлайн: 
покрокова 
інструкція
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Укроборонпром узявся за надлишкове майно
ПРОЗОРО. Оренди з-під поли та за мізерну плату більше не буде    

Оксана МАЛОЛЄТКОВА,  
«Урядовий кур’єр» 

Підписання меморандуму 
між державним концер-

ном «Укроборонпром» і держав-
ним підприємством «Прозорро.
Продажі» щодо прозорої орен-
ди майна державних оборон-
них підприємств, які входять до 

складу концерну, його генераль-
ний директор Юрій Гусєв вва-
жає дуже важливим. 

«Розпочався новий етап нашої 
співпраці. Це важливо, адже за 
всю історію незалежності Укра-
їни державні оборонні підприєм-
ства отримували істотно меншу 
кількість замовлень від держави, 
тож їхні виробничі потужності 

використовують не повністю», — 
заявив він на пресбрифінгу з на-
годи підписання документа. 

Юрій Гусєв підкреслює, що, 
безумовно, Укроборонпром пра-
цює над пропозиціями для дер-
жавних замовників від підпри-
ємств концерну в межах фор-
мування державного оборонного 
замовлення на 2021 рік, але над-

лишкове майно слід використо-
вувати ефективно, щоб не фік-
сувати втрати окремих активів, 
як було досі. За його словами, 
з-поміж 969 кримінальних про-
ваджень, відкритих у галузі обо-
ронно-промислового комплек-
су, майже 40% — це проваджен-
ня щодо незаконного заволодін-
ня держмайном. 

Юрій Гусєв каже, що до 
складу ДК входять 137 підпри-
ємств, 21 з яких розташовано 
на тимчасово окупованих те-
риторіях. 

«Підприємства Укроборон-
прому володіють 7441 об’єктом 
нерухомості загальною 
площею майже 9 мільйо-
нів квадратних метрів. 
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Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до Пра-

вил (договірних умов) обслуговування виплати заробітної плати та ін-
ших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в АТ «УКРСИБ-
БАНК» (зі змінами) (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення 
на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у примі-
щеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 59 
від 01.04.2011 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, наступ-
них змін, а саме:

1. Викласти термін «Відомість» розділу Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКО-
РИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» в наступній редакції:

«Відомість» — інструкція Клієнта щодо виплати Співробітникам пере-
казаних Клієнтом грошових коштів відповідно до умов Договору, в то-
му числі відомість розподілу заробітної плати та інших виплат, що пода-
ється Клієнтом разом з розрахунковим документом та містить реквізи-
ти, необхідні для здійснення перерахування коштів для виплати заробіт-
ної плати та інших виплат.» 

2. Доповнити розділ Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 
ПРАВИЛАХ» терміном «Реєстр зовнішніх рахунків» наступного значення:

«Реєстр зовнішніх рахунків» — документ, складений Клієнтом за 
формою та у форматі та поданий Клієнтом у порядку, визначеними ци-
ми Правилами, що містить реквізити рахунків Співробітників, відкриті в 
інших банках України, та інші відомості, необхідні для оперативної об-
робки Відомостей Клієнта та здійснення/перерахування виплат відповід-
но до Договору.»

3. Викласти термін «Співробітники» розділу Правил «ТЕРМІНИ, ЩО ВИ-
КОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ» в наступній редакції:  

«Співробітники» — фізичні особи, що мають трудові відносини з Клі-
єнтом, та яким Клієнт здійснює виплати в рамках Договору. Під термі-
ном «Співробітники» у рамках цих Правил також маються на увазі сту-
денти, що навчаються в навчальних закладах; фізичні особи, з якими 
Клієнтом укладені договори оренди земельних ділянок та яким Клієнт в 
рамках Договору здійснює виплату орендної плати за відповідними до-
говорами оренди. Співробітники, що бажають отримувати виплати від 
Клієнта зідно з цим договором у Банку, укладають з Банком окремі до-
говори відкриття та обслуговування Карткового рахунку.»

4. Викласти п.1.1. — 1.3. Правил в наступній редакції:
«1.1. Банк здійснює відкриття Карткових рахунків Співробітникам Клі-

єнта, що бажають отримувати виплати від Клієнта згідно з цим Догово-
ром в Банку, та надає Клієнту банківські послуги по впровадженню у Клі-
єнта безготівкової форми оплати праці та плати за оренду землі з вико-
ристанням платіжних карток у порядку, встановленому Договором.

1.2. Для відкриття Карткових рахунків Співробітникам, що бажають 
отримувати виплати від Клієнта згідно з цим Договором в Банку, Клієнт 
подає Банку відомості про Співробітників відповідно до формату, визна-
ченому у Розділі 6 цих Правил, та інші документи, передбачені законо-
давством.

Банк здійснює зарахування заробітної плати та інших виплат як на 
Карткові рахунки, відкриті Співробітникам Клієнта у Банку, так і на карт-
кові рахунки Співробітників, відкриті в інших банках України, та здійснює 
розрахунково-касове обслуговування Співробітників в рамках окремих 
договорів про відкриття та обслуговування Карткових рахунків, укладе-
них між Банком та Співробітниками. Операції із зарахування коштів на 
Картковий рахунок (окрім виплат, зазначених у п. 1.1 та п.1.3. Правил) та 
видаткові операції з Карткового рахунку здійснюється після проведен-
ня ідентифікації та верифікації Співробітника та укладення з ним відпо-
відного договору про відкриття та обслуговування Карткового рахунку.

1.3. Клієнт перераховує грошові кошти за всіма виплатами своїм Спів-
робітникам, в тому числі заробітну плату, преміальні виплати, матеріаль-
ну допомогу, витрати на відрядження, компенсації, а також орендну пла-
ту за землю, та інше для подальшого зарахування таких коштів на від-
криті у Банку Карткові рахунки/відкриті в інших банках України карткові 
рахунки Співробітників у сумі, що відповідає сумі, вказаній у Відомості та 
за реквізитами, вказаними у Договорі.»

5. Викласти другий абзац п. 1.4. Правил у наступній редакції:
«Якщо для виплати  заробітної плати та інших виплат своїм Співробіт-

никам в безготівковій формі Клієнт використовує поточний рахунок, від-
критий в Банку, обробка розрахункових та супровідних документів на пе-
реказ зарплатних платежів та інших виплат відбувається згідно з дого-
вором, який регламентує відкриття та обслуговування такого рахунку.»

6. Викласти п.2.1.2. Правил у наступній редакції:
«2.1.2. Протягом дії Договору здійснювати випуск Карток, випущених 

до Карткових рахунків, відкритих в Банку, на новий термін. Випуск Кар-
ток до Карткових рахунків Співробітників, відкритих у Банку, на новий 
термін здійснюється для Співробітників, які згідно інформації, що Клієнт 
надає до Банку відповідно до вимог п.2.4.4. цих Правил, працюють у Клі-
єнта. Видача Співробітникам нових Карток здійснюється Банком взамін 
Карток, термін дії яких закінчився.»

7. Викласти п.2.1.5. Правил у наступній редакції:
«2.1.5. Відмовити у відкритті Карткових рахунків або закрити Карткові 

рахунки тим Співробітникам, які бажають отримувати виплати від Клієн-
та згідно з цим Договором в Банку та не пройшли ідентифікацію та/або 
не уклали відповідний договір про обслуговування Карткового рахунку 
та/або, якщо Клієнт повідомив про звільнення Співробітника до укладен-
ня Співробітником відповідного договору про обслуговування Картко-
вого рахунку та/або Клієнт повідомив про припинення правовідносин за 
договором оренди землі, укладеним між Клієнтом та Співробітником, до 
укладення Співробітником відповідного договору обслуговування Карт-

кового рахунку та/або наявність відносин із Співробітником суперечить 
Законодавству. У разі наявності коштів на закритому Картковому рахун-
ку вони перераховуються на відповідний внутрішньобанківський раху-
нок і можуть бути отримані Співробітником за його першою вимогою з 
урахуванням вимог законодавства України.»

8. Викласти п.2.2.2.-п. 2.2.4. Правил:
«2.2.2.На підставі заповнених бланків та наданих документів Співро-

бітників, згідно вимог Банку та чинного законодавства України, відкри-
ти рахунки в рамках Тарифних планів тим Співробітникам, які бажають 
отримувати виплати від Клієнта згідно з цим Договором в Банку.

2.2.3. Емітувати Співробітникам Картки після надання всіх необхідних 
документів для відкриття Карткових рахунків та видачі Карток, а також 
здійснювати їх обслуговування. При цьому, Співробітники мають пра-
во замовити Тарифні плани іншого типу, ніж обрані Клієнтом, за умови, 
що комісія за обслуговування Тарифного плану сплачується Співробіт-
ником самостійно відповідно до тарифів Банку, якщо дане передбачене 
відповідним Тарифним планом.

2.2.4. За умови виконання вимог законодавства України щодо здій-
снення переказу коштів, своєчасного надання Клієнтом Відомості в уста-
новленому цими Правилами форматі, а також належної оплати Клієнтом 
послуг Банку за Договором, здійснювати зарахування коштів, перерахо-
ваних Клієнтом, на Карткові рахунки Співробітників та переказ коштів, 
перерахованих Клієнтом, на рахунки Співробітників, що відкриті в інших 
банках України, не пізніше наступного робочого дня після надходження 
таких коштів на рахунок Банку, що вказаний у Договорі ЗКП в сумі, що 
відповідає сумі, вказаній у Відомостях.» 

9. Викласти п. 2.2.6. Правил в наступній редакції:
«2.2.6. За вимогою Клієнта по факту проведення зарахування виплат 

на рахунки Співробітників, відкриті у Банку, надавати йому відомість про 
здійснення зарахувань в розрізі кожного Співробітника з відмітками Бан-
ку на кожній сторінці такої відомості.»

10. Викласти п. 2.3.1. — п. 2.3.5. та перший абзац п. 2.3.6. Правил в 
наступній редакції:

2.3.1. «Клопотати про видачу Співробітникам Карток до Карткових ра-
хунків Співробітників, відкритих в Банку.

2.3.2. Клопотати про встановлення на Карткові рахунки Співробітни-
ків, відкриті в Банку, погодженого кредитного ліміту. Умови надання 
Співробітникам погодженого кредитного ліміту обумовлюються окре-
мими договорами, що укладаються між Банком та Співробітниками. 

2.3.3. За узгодженням з Банком організовувати на своїй території ме-
режу обслуговування платіжних Карток.

2.3.4. Ініціювати внесення змін у Договір та додатки до нього.
2.3.5. Клопотати про відкриття нових Тарифних планів для Співробіт-

ників, рахунки яких обслуговуються Банком.
2.3.6. Клопотати про зміну рівня Тарифного плану Співробітників, ра-

хунки яких обслуговуються Банком, у наступному порядку:»
11. Викласти п. 2.3.8. Правил в наступній редакції:
«2.3.8. Інформація про Співробітників, щодо яких Клієнт надає кло-

потання про зміну рівня/зміну Тарифного плану, повинна бути надана 
на паперовому носії, завіреному підписами уповноважених осіб Клієнта 
або за допомогою СДО підписана кваліфікованим електронним підпи-
сом (надалі — КЕП) уповноваженої особи Клієнта, визначеному за фор-
мою відповідно до п.6.8. цих Правил.»

12. Доповнити розділ 2.3. Правил п. 2.3.9. наступного змісту:
«2.3.9. Для оперативної обробки Відомостей та переказу виплат Спів-

робітникам на рахунки, відкриті в Банку та/або інших банках України, 
протягом дії Договору, але не пізніше робочого дня, що передує даті 
здійснення перерахування виплат, передбачених цим Договором, на ра-
хунки Співробітників, відкриті в Банку та/або інших банках України, по-
давати до Банку за допомогою СДО засвідчені КЕП уповноваженої осо-
би Клієнта Реєстри зовнішніх рахунків (як первинні, так і щодо відомос-
тей, що потребують змін, необхідно додати, видалити) в електронному 
вигляді за формою та у форматі, що визначені в Розділі 6 цих Правил.»

13. Викласти п. 2.4.4. Правил у наступній редакції:
«2.4.4. В порядку, передбаченому Договором СДО, укладеним між 

Сторонами, надавати (за допомогою СДО) до Банку інформацію згідно 
пунктів 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. та 2.3.9. цих Правил в електронному вигляді 
в установленому Банком форматі, у відповідності до Договору СДО під-
тверджену КЕП уповноважених осіб Клієнта. У випадках, коли надання 
інформації за допомогою СДО неможливе, або Клієнт не користується 
СДО, надавати інформацію згідно пунктів 2.4.1., 2.4.2. та 2.4.3. цих Пра-
вил в електронному вигляді засобами електронної пошти та на паперо-
вому носії, завіреному підписами уповноважених осіб Клієнта. При цьо-
му, Клієнт визнає достатнім та безпечним такий канал передачі інфор-
мації, що зазначена у п.2.4.1. — п. 2.4.3. цих Правил, як електронна пош-
та та приймає на себе ризики використання електронної пошти для пере-
дачі інформації, в т.ч. конфіденційної. В окремих випадках за відсутності 
технічної можливості, інформація в електронному вигляді згідно пунктів 
2.4.1., 2.4.2. та 2.4.3. цих Правил може не надаватись, за умови, що така 
інформація була надана на паперовому носії, завіреному підписами упо-
вноважених осіб Клієнта.»

14. Викласти п. 2.4.7., п. 2.4.8. Правил в наступній редакції:
«2.4.7. Перерахувати у встановлений термін грошові кошти за всіма 

виплатами своїм Співробітникам, в тому числі заробітну плату, преміаль-
ні виплати, матеріальну допомогу, витрати на відрядження, компенсації 
тощо, а також орендну плату за землю, для подальшого зарахування та-
ких коштів на відкриті у Банку Карткові рахунки Співробітників та рахун-

ки Співробітників, відкриті в інших банках України, у сумі, що відповідає 
сумі, яка вказана у Відомості, за реквізитами, що вказані в Договорі ЗКП.

2.4.8. До моменту здійснення перерахування грошових коштів надати 
до Банку, як в електронному, так і в паперовому вигляді Відомість, яка 
завірена підписами уповноважених осіб Клієнта, у випадках, коли надан-
ня інформації здійснюється без використання СДО. Форма паперової та 
електронної відомості розподілу заробітної плати, що надається Клієн-
том, повинна відповідати встановленому Банком формату, наведеному в 
Розділі 6 цих Правил. Сторони домовились, що відповідальність за іден-
тичність інформації в електронній Відомості та Відомості на паперово-
му носії для розподілу заробітної плати несе Клієнт. У разі використання 
Клієнтом СДО Відомість на паперовому носії не передається, Відомість в 
електронному форматі передається відповідно до умов Договору СДО.»

15. Доповнити розділ 2.4. Правил п. 2.4.9. з наступною відповідною 
зміною нумерації пунктів даного розділу Правил:

«2.4.9. Для забезпечення Банка актуальними відомостями щодо рек-
візитів рахунків Співробітників, відкритих в інших банках України, на які 
здійснюватимуться перерахування виплат відповідно до Договору, нада-
вати в порядку та у строки, передбачені Правилами, оновлений Реєстр 
зовнішніх рахунків з актуальними відомостями щодо переліку Співробіт-
ників та реквізитів їх рахунків, відкритих в інших банках України, що за-
значаються у Реєстрі зовнішніх рахунків у випадку, якщо Клієнт обрав 
таку форму передачі відомостей Банку щодо реквізитів рахунків Співро-
бітників, відкритих в інших банках України.

При цьому, чинними вважатимуться відомості, зазначені у Реєстрі зо-
внішніх рахунків, що поданий до Банку останнім.

Банк має право не прийняти до обробки Реєстр зовнішніх рахунків та 
повідомити Клієнта про необхідність надати Банку у строки та у поряд-
ку, передбачені Правилами, відкоригований Реєстр зовнішніх рахунків, 
ящо Банком буде виявлено будь-які помилки в даних, що містяться в за-
значеному реєстрі.»

16. Викласти п. 2.4.10 та п. 2.4.11. в наступній редакції:
«2.4.10. Своєчасно та в повному об’ємі сплачувати Банку комісії, вста-

новлені Договором.
  2.4.11. Повідомляти Співробітників, Карткові рахунки яких обслуго-

вуються Банком про зміну рівня/зміну Тарифного плану не пізніше, ніж 
за 30 (тридцять) календарних днів до дати подання відповідного клопо-
тання до Банку згідно цих Правил.»

17. Доповнити розділ 2.5. Правил п. 2.5.3. наступного змісту, змінив-
ши, при цьому, нумерацію пунктів цього  розділу Правил:

«2.5.3. Сума коштів, яка не була зарахована на рахунки Співробітни-
ків, відкриті в інших банках, з підстав, встановлених законодавством, по-
вертається Клієнту Банком протягом 2 (двох) операційних днів з дня по-
вернення на рахунок Банку банком, що обслуговує рахунки Співробітни-
ків, коштів, раніше переказаних Банком згідно з цим Договором для по-
дальшого зарахування на рахунки Співробітників, відкриті в інших бан-
ках України;»

18. Викласти п. 2.5.4. Правил в наступній редакції:
«2.5.4. У випадках, зазначених у п. 2.5.2. та 2.5.3. цих Правил, кошти по-

вертаються Клієнту на рахунок, з якого такі кошти були отримані Банком.»
19. Викласти п. 3.1.3. та п. 3.2. Правил в наступній редакції:
«комісію за перерахування заробітної плати та інших виплат на ра-

хунки Співробітників Клієнта, відкриті в Банку/ в інших банках України-
без використання СДО або з використанням СДО, в залежності від вико-
ристання Клієнтом СДО. 

Розмір комісійної винагороди за надання послуг Банком згідно Дого-
вору вказується в Договорі ЗКП.

3.2. Банк нараховує комісійну винагороду за перерахування заробіт-
ної плати та інших виплат, в т.ч. за перерахування орендної плати за зем-
лю, на рахунки Співробітників Клієнта, відкриті в Банку/ в інших банках 
України, тільки за фактично зараховані кошти на рахунки Співробітників 
в день перерахування коштів для зарахування на вищезазначені рахун-
ки Співробітників.»

20. Викласти п. 3.4. Правил в наступній редакції:
«3.4. Комісія за перерахування заробітної плати та інших виплат, в т.ч. 

за перерахування орендної плати за землю, на рахунки Співробітників 
Клієнта, відкриті в Банку/ в інших банках України, сплачується у день пе-
рерахування коштів для зарахування на вищезазначені рахунки Співро-
бітників. Комісія за перерахування заробітної плати та інших виплат на 
карткові рахунки Співробітників Клієнта — бюджетної організації спла-
чується протягом перших 7 (семи) календарних днів місяця, наступного 
за місяцем такого нарахування.»

21. Викласти п. п. 3.8. та п.3.9. Правил в наступній редакції:
«3.8. За наявності у Клієнта у Банку відкритого поточного рахун-

ку, який підключено до СДО згідно Договору СДО, Клієнт доручає Бан-
ку здійснювати договірне списання комісії за перерахування заробітної 
плати та інших виплат, в т.ч. за перерахування орендної плати за землю,  
на рахунки Співробітників Клієнта з цього поточного рахунку Клієнта у 
сумі та валюті нарахованої комісії в день її нарахування.

3.9. За наявності у Клієнта у Банку відкритого поточного рахунку, який 
не підключено до СДО згідно Договору СДО, Клієнт доручає Банку здій-
снювати договірне списання комісії за перерахування заробітної плати та 
інших виплат, в т.ч. за перерахування орендної плати за землю, на  ра-
хунки Співробітників Клієнта з поточного рахунку Клієнта, що зазначе-
но в Договорі ЗКП, у сумі та валюті нарахованої комісії в день її нара-
хування.»

22. Викласти п. 4.3. Правил у наступній редакції:

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 23 грудня 2020 р. № 1618-р 

Київ

Про затвердження плану 
заходів щодо впровадження 

єдиної багатозонової системи 
цифрового радіозв’язку

1. Затвердити план заходів щодо впровадження єдиної бага-
тозонової системи цифрового радіозв’язку, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої 
влади подавати щомісяця до 5 числа Міністерству цифрової 
трансформації інформацію про стан виконання плану заходів, 
затвердженого цим розпорядженням, для узагальнення та ін-
формування Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 23 грудня 2020 р. № 1618-р
ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо впровадження єдиної багатозонової системи цифрового радіозв’язку
1. Утворити робочу групу з метою визначення доцільності впровадження єдиної багатозоно-

вої системи цифрового радіозв’язку.
МВС, Мінцифри, МОЗ, ДСНС,
Адміністрація Держспецзв’язку,
НКРЗІ (за згодою),
Генеральний штаб Збройних Сил  
(за згодою), Концерн радіомовлення, 
радіозв’язку та телебачення  
(за згодою), державне підприємство 
«Україн ський державний центр  
радіочастот» (за згодою).
Січень 2021 року.

2. Підготувати та схвалити технічне завдання з виконання науково-дослідної роботи з питань дослі-
дження стану розподілу радіочастотного ресурсу України, визначення технології та розроблення про-
позицій щодо впровадження єдиної багатозонової системи цифрового радіозв’язку у відповідних час-
тотних діапазонах (далі — науково-дослідна робота), визначити замовника науково-дослідної роботи.

МВС, Мінцифри, Адміністрація 
Держспецзв’язку, ДСНС,
НКРЗІ (за згодою), Генеральний 
штаб Збройних Сил (за згодою), 

Концерн радіомовлення, радіозв’язку 
та телебачення (за згодою), державне 
підприємство «Український держав-
ний центр радіочастот» (за згодою).
Лютий 2021 року.

3. Підготувати та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект поста-
нови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг ра-
діочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України«.

Адміністрація Держспецзв’язку,
Мінцифри, НКРЗІ (за згодою), 
Генеральний штаб Збройних Сил  
(за згодою).
Протягом місяця з дня прийняття ре-
зультатів науково-дослідної роботи.

4. За результатами роботи робочої групи та на підставі звіту про проведену науково-дослідну 
роботу підготувати фінансово-економічне обґрунтування та подати Кабінетові Міністрів Украї-
ни пропозиції щодо фінансування заходів із побудови єдиної багатозонової системи цифрово-
го радіозв’язку.

МВС, Мінцифри, Адміністрація 
Держспецзв’язку, Мінфін,
ДСНС, НКРЗІ (за згодою),
Генеральний штаб Збройних Сил  
(за згодою), інші заінтересовані  
державні органи.
Протягом місяця з дня прийняття ре-
зультатів науково-дослідної роботи.
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«6.6. Формат надання інформації про звільнених Співробітників та/або про Співробітників, з якими припинені 
правовідносини за договорами оренди землі

№ 
п/п

ПІБ фізичної особи Ідентифікаційний номер/ 
Реєстраційний номер об-

лікової картки платни-
ка податків- фізичної осо-

би платника податків фізич-
ної особи

Дата  
звільнен-

ня (формат 
ДДММРРРР)

Номер рахункуПрізвище  
(кирилиця)

Ім’я  
(кирилиця)

По-батькові  
(кирилиця)

 40 символів 40 символів 40 символів 10 символів дата не більше  
29 літерно- 

цифрових символів
       
6.7. Формат електронної відомості розподілу заробітної плати та/або інших виплат

6.7.1. Формат електронної відомості розподілу заробітної плати та/або інших виплат, що застосовуєть-
ся з 18.01.2021 р.

Номер рахунку* 
 (не більше  
29 літерно- 
цифрових  
символів)

Сума  
операції*

Валюта* 
(грн)

Ідентифікаційний номер/ Реєстраційний номер облікової 
картки платника податків- фізичної особи — отримувача 

або  серія (за наявності) та номер паспорта, якщо  
фізична особа через свої релігійні переконання  

відмовилася від прийняття реєстраційного номера  
облікової картки платника податків*1

Призначення  
платежу* 

   
Підпис платника __________2

* — Поля обов’язкові до заповнення Клієнтом.
1 — Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту- отримувачу не присвою-

ється, то ставиться дев’ять нулів;
2 — зазначається тільки для Відомостей на паперовому носії

6.7.2. Формат електронної відомості розподілу заробітної плати та/або інших виплат, що застосовуєть-
ся до 18.03.2021 р. включно 

Дата заповнення документу  
(дд.мм.рррр.)

Порядковий 
номер*

Тип  
операції

Номер рахунку* 
 (не більше  

29 літерно-цифрових 
 символів)

Сума  
операції*

Валюта* 
(грн) Оператор

       

Підпис платника _______________1

* — Поля обов’язкові до заповнення Клієнтом.
1 — зазначається тільки для Відомостей на паперовому носії»

30. Доповнити Правила п.6.9. наступного змісту:
«6.9. Формат Реєстру зовнішніх рахунків

Ідентифікаційний 
номер/ Реєстрацій-

ний номер  
облікової картки 

платника податків- 
фізичної особи 

ПІБ  
фізичної 

особи

Номер  
картрахунку  

(не більше 29  
літерно-цифрових 

символів)

Номер  
контактного  

телефону  
Співробітника

№ 
ЗКП

Серія (за наяв-
ності) та номер 

паспорта2 

Код країни  
резидентності 
нерезидента
(латиниця)3

Подія4

Дата заповнення документу ________________(дд.мм.рррр.)

1 — Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту- отримувачу не присвою-
ється, то ставиться дев’ять нулів;

2 — заповнюється, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реє-
страційного номера облікової картки платника податків;

3 — заповнюється, якщо фізична особа — отримувач є нерезидентом;
4 — проставляється цифра «1», якщо потрібно видалити рядок (дані, які втратили актуальність/були по-

милковими) та НЕ заповнюється при подачі першого Реєстру зовнішніх рахунків або якщо потрібно додати 
рядок, щодо даних, які є актуальними/виправленими при подачі наступних, крім першого Реєстру зовніш-
ніх рахунків»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а 
саме: 15.01.2021р.

Датою початку дії змін до Правил  є 18.01.2021 р.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» -
Начальник Юридичного департаменту      Полянчук О.В. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового 

розслідування

Підозрюваному Піндюріну Дмитру Володимировичу, 21.07.1986 
року народження, уродженцю та мешканцю Луганської області,  
м. Брянка, вул. Луганська, 63, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 
КПК України, необхідно з’явитись 20 січня 2021 року о 10 год. 00 хв., 
в кабінет № 311 слідчого відділу Управління Служби безпеки Укра-
їни в Тернопільській області, до старшого слідчого в ОВС слідчо-
го відділу УСБУ в Тернопільській області підполковника юстиції Ви-
гонного А.М. за адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, тел. 
(0352) 279-216, для участі у проведенні слідчих дій, а також для ви-
конання вимог ст. 290 КПК України, у кримінальному провадженні 
№ 42019210000000103 від 10.06.2019, за підозрою у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якос-
ті обвинуваченого Пефтєєва Василя Павловича (останнє відоме міс-
це реєстрації; Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 
буд. 4-А, кв. 12) на судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№428/116/21 за обвинуваченням Пефтєєва Василя Павловича, у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч.2 ст.110, ч.2 ст.260 КК України, яке від-
будеться 22.01.2021 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені 
ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. У разі відсутності 
можливості прибути до суду у встановлений день та час, обвинуваче-
ний зобов’язаний повідомити про неможливість з’явлення до суду шля-
хом подання заяви на адресу суду, в тому числі на офіційну електрон-
ну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс суду (06452) 70-
25-80.

Суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області  
Олійник В.Н.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якос-
ті обвинуваченого Смолкіна Геннадія Олександровича (останнє відоме 
місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвар-
дійський, буд. 22а, кв. 31) на судове засідання з розгляду криміналь-
ної справи №428/11030/20 за обвинуваченням Смолкіна Геннадія Олек-
сандровича, у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.110 КК України, 
яке відбудеться 20.01.2021 року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Друж-
би Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені 
ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. У разі відсутності 
можливості прибути до суду у встановлений день та час, обвинуваче-
ний зобов’язаний повідомити про неможливість з’явлення до суду шля-
хом подання заяви на адресу суду, в тому числі на офіційну електрон-
ну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс суду (06452)  
70-25-80.

Суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області  
Олійник В.Н.

До уваги кредиторів-клієнтів ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»!
Розсоха С.С., приватний нотаріус Київського міського нотарі-

ального округу, повідомляє про прийняття у депозит нотаріуса ко-
штів від ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» по зобов’язаннях перед фізични-
ми особами кредиторами щодо виплати депозитних коштів, пенсій, 
зарплати, тощо.

За отриманням вищезазначених грошових коштів необхідно звер-
нутися за адресою: м. Київ, пров. Музейний, буд. 2-Б, 6-й поверх або 
за номером телефону: +38-050-513-00-00.

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Ге-
расимова О.О. повідомляє, що після померлої 27.06.2020 року в міс-
ті Харкові 

ЧЕКАЛЕНКО АЛЛИ ВАСИЛІВНИ, 

1963 р.н., відкрилася спадщина. 
Спадкоємцям, які бажають оформляти спадщину, звертатись до 

приватного нотаріуса Герасимової О.О. за адресою: м. Харків, провулок 
Північний, буд. 1, прим. 3-1 — 3-8.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Гуляєв Ігор Анатолійович, 25.11.1969 р.н., м. Гайсин, вул. 1-го 
Травня, буд. 25, кв. 8, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5  КПК України, вам необхід-
но з’явитись 18.01.2021 о 15 годині до УСБУ у Вінницькій області: м. Вінниця, вул. 
Грушевського, 27, до слідчого Надтоки С.В. р.т. 0432599234 для участі у процесу-
альних діях, а саме: допиту як підозрюваного, повідомлення про завершення до-
судового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідуван-
ня та вручення копії обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні № 22020050000000187 за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА 

оголошує конкурс на заміщення наступних посад: 
1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад:
Завідувачів кафедр: дерматовенерології, алерго-

логії, клінічної та лабораторної імунології (1 посада 
на 1 ст.), промислової і клінічної фармації та клініч-
ної фармакології (1 посада на 1 ст.) управління охо-
роною здоров’я та публічного адміністрування (1 по-
сада на 1 ст.).

Професорів кафедр: дерматовенерології, алерго-
логії, клінічної та лабораторної імунології (1 посада 
на 1 ст.), дитячих інфекційних хвороб та дитячої іму-
нології (1 посада на 1 ст.), нейрохірургії (1 посада на 
0,25 ст.), управління охороною здоров’я та публічно-
го адміністрування  (2  посади по 1 ст., 1 посада на 
0,5 ст., 1 посада на 0,25 ст.), фармацевтичної техно-
логії і біофармації (1 посада  на 0,5 ст.).

Доцентів кафедр: дитячої неврології та медико-
соціальної реабілітації (1 посада на 1 ст.), медицини 
праці, психофізіології та медичної екології (1 посада 
на 0,75 ст.), психіатрії, психотерапії та медичної пси-
хології (1 посада на 0,25 ст.), стоматології (1 посада 
на 0,25 ст.), філософії (1 посада на 0,75 ст.).

Старшого викладача кафедри  медицини пра-
ці, психофізіології та медичної екології (1 посада на 
0,75 ст.).

Асистента кафедри хірургії і проктології (1 поса-
да на 0,25 ст.).

Прийом документів – 30 днів з дня опублікування 
оголошення в газеті «Урядовий кур’єр» 

Адреса академії вул. Дорогожицька, 9, м. Київ,  
04112.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Максаєву Олександру Анатолійови-

чу, 08 травня 1962 року народження, проживаючому за 
адресою: Луганська область, місто Гірське, вулиця По-
штова, будинок № 9, квартира № 2, відповідно до вимог 
ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України необхідно з’явитися  
18.01.2021, 19.01.2021 та 20.01.2021 о 10.00 до Лиси-
чанського відділу поліції за адресою:  вул. Менделєєва, 
71, м. Лисичанськ, 93100, до слідчого слідчого відділу 
Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській облас-
ті старшого лейтенанта поліції Шаповала А.В. для про-
ведення слідчих дій та вручення обвинувального акта, у 
скоєнні кримінального правопорушення передбаченого 
ч. 1 ст. 364 КК України,  по кримінальному провадженню 
№42017131240000068 від 08.08.2017, а також проведен-
ня інших слідчих та процесуальних дій по даному кримі-
нальному провадженню.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міс-
та Севастополя здійснюється процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням у кримінальному проваджен-
ні № 42016000000002458 від 20.09.2016 за підозрою Ти-
хопоя Олексія Олександровича, 24.01.1976 року наро-
дження у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах зазначеного кримінального проваджен-
ня стосовно вказаної особи зібрано достатньо доказів 
для складання обвинувального акта, у зв’язку із викла-
деним керуючись ст. ст. 110, 290 КПК України пропо-
нуємо підозрюваному Тихопою Олексію Олександрови-
чу, 24.01.1976 року народження, прибути разом зі сво-
їм захисником до прокурора відділу прокуратури Авто-
номної Республіки Крим та міста Севастополя Лисіюка 
Є.М. (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період 
з 20.01.2021 по 22.01.2021 (з 09:00 по 18:00) для прове-
дення вказаної процесуальної дії.

«4.3. Банк не несе відповідальності за затримку в зарахуванні грошо-
вих коштів на Карткові рахунки Співробітників та за затримку в зара-
хуванні виплат від Клієнта згідно з цим Договором на рахунки Співро-
бітників, відкриті в інших банках України, якщо затримка була виклика-
на невиконанням та/або несвоєчасним (неповним) виконанням Клієнтом 
умов Договору та/або вимог законодавства України.»

23. Викласти перший абз. п. 5.2. Правил в наступній редакції:
«5.2. Правила можуть бути скасовані, або до них Банком можуть бу-

ти внесені зміни, про що Банк повідомляє шляхом розміщення україн-
ської редакції змін до Правил або Правил у новій редакції в газеті «Голос 
України» чи іншому офіційному друкованому виданні, або на сайті www.
my.ukrsibbank.com, або на інформаційних дошках у відділеннях Банку, 
або у виписках з рахунку. У повідомленні про зміни до Правил або про 
викладення Правил у новій редакції зазначаються  Дата публікації змін 
до Правил та Дата початку дії змін до Правил.» 

24. Викласти п. 5.4. Правил в наступній редакції:
5.4. Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/

або Договір може бути розірвано за ініціативою Банку у наступних ви-
падках:

- у разі порушення Клієнтом умов Договору; та/або 
- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам зако-

нодавства України та/або Законодавства з принципом екстратериторі-
альності; та/або

- якщо щодо операції Клієнта виникає підозра, що вона містить ознаки 
такої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Законодавства 
або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до Законодавства 
та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності; та/або

 - якщо Клієнт не надав необхідні Банку документи та/або інформа-
цію щодо суті фінансової операції та/або встановлення осіб, які при-
ймають учать в її здійсненні у випадках та у порядку, передбачених За-
конодавством та/або внутрішніми нормативними актами Банку; та/або

 - якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмежен-
ня, встановлені Законодавством, Законодавством з принципом екстра-
територіальності та/або внутрішніми нормативними актами Банку; та/або

- в інших випадках, передбачених Договором.»
25. Викласти передостанній абзац п. 5.5. Правил в наступній редакції:
«Клієнт має право клопотати про пролонгацію Договору після за-

значеного у попередньому абзаці строку, зокрема шляхом направлен-
ня грошових коштів для подальшого зарахування на відкриті у Банку 
карткові рахунки Співробітників. У разі якщо Банк виконав зарахуван-
ня на карткові рахунки Співробітників, відкриті в Банку/ в інших банках 
України, то Договір вважається пролонгованим на умовах укладеного 
Договору на строк пролонгації відповідно до п. 5.3 Правил.»

26. Викласти п. 5.6. Правил в наступній редакції:
«5.6. У випадку розірвання Договору в порядку, передбаченому п. 

5.5. цих Правил за ініціативою Клієнта, Клієнт зобов’язаний повідоми-

ти Співробітників про необхідність погасити заборгованість, у разі її на-
явності на Карткових рахунках Співробітників.»

27. Викласти п. 6.1. Правил у наступній редакції:
«6.1. Надання інформації про Співробітників здійснюється Клієнтом у 

форматі/-ах, що наведено у цьому розділі Правил.»
28. Викласти п. 6.3. та п.6.4. Правил у наступній редакції:
«6.3. Усі файли, з інформацією згідно п.6.7 Правил обов’язково пови-

нні передаватись в Банк в будь-якому з наступних форматів: XLS, DBF, 
TXT, CSV або в форматі XLSX — файли, з інформацією, зазначеною в  
п. 6.7.1. Правил, крім файлів з інформацією, зазначеною в п. 6.7.2. Пра-
вил, які передаються в Банк тільки в форматі DBF.

При цьому, Відомості у форматі DBF та згідно з формою, зазначеною 
у п. 6.7.2. Правил, дозволяється використовувати Клієнтам для зараху-
вання заробітної плати та інших виплат згідно з цим Договором тільки:

- до 18.03.2021 р.  включно; та
- тим Клієнтам, що уклали Договори з Банком до 18.03.2021 р.; та
- на Карткові рахунки, відкриті Співробітникам Клієнта у Банку.
Усі файли, з інформацією згідно п. 6.9. Правил обов’язково повинні пе-

редаватись в Банк в будь-якому з наступних форматів: XLS, TXT та CSV.
6.4. Клієнт зобов`язаний надавати Відомість у файлах зазначеного 

формату у разі здійснення спискових та одиничних зарахувань.»
29. Викласти п.6.6. та п. 6.7. Правил у наступній редакції:
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  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Угоди про політичне 

співробітництво, вільну торгівлю  
і стратегічне партнерство між Україною  

та Сполученим Королівством Великої 
Британії і Північної Ірландії

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Ратифікувати Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегіч-

не партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північ-
ної Ірландії, учинену 8 жовтня 2020 року в м. Лондоні (далі — Угода) (додається), яка 
набере чинності з дати, що настане пізніше: коли Угода про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атом-
ної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, припинить діяти стосовно 
Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії та коли буде отримане 
останнє з надісланих Сторонами Угоди повідомлень про завершення своїх внутріш-
ньодержавних процедур.

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

м. Київ 
16 грудня 2020 року 
№ 1100-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  

«Про забезпечення санітарного  
та епідемічного благополуччя населення» 

щодо запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 
218 із наступними змінами) такі зміни:

1) частину другу статті 46 доповнити пунктами «є» та «ж» такого змісту:
«є) за допуск особи у громадські будинки, споруди, де здійснюється обслу-

говування населення, та громадський транспорт у період дії карантину, вста-
новленого з метою запобігання поширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, без по-
передження, донесеного в будь-якій формі та в будь-який спосіб, про необ-
хідність одягнути засіб індивідуального захисту органів дихання, зокрема рес-
піратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, у тому числі виготовле-
ні самостійно, та/або за відсутність реагування на перебування в таких місцях 
осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту (усне зауваження про не-
обхідність одягнути засіб індивідуального захисту, припинення обслуговуван-
ня, виклик представника Національної поліції з повідомленням про адміністра-
тивне правопорушення) юридична особа, фізична особа - підприємець сплачу-
ють штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян;

ж) за обслуговування споживачів у період дії карантину, встановленого з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, працівниками суб’єктів гос-
подарювання та/або безпосередньо фізичною особою - підприємцем без вдяг-
нутих засобів індивідуального захисту органів дихання, зокрема респіраторів 
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених само-
стійно, юридична особа, фізична особа - підприємець сплачують штраф у роз-
мірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

2) у частині другій статті 47:
у пункті 2 слова «пунктами «б», «в», «г», «д», «е» замінити словами «пунк-

тами «б», «в», «г», «д», «е», «є», «ж»;
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) посадові особи територіальних органів центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення, - за порушення, передбачені пунктами «є», «ж» частини 
другої статті 46 цього Закону».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 грудня 2020 року
№ 1113-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 77  

Основ законодавства України про охорону 
здоров’я щодо пільг та підвищення оплати 
праці професіоналів з вищою немедичною 
освітою, які працюють в системі охорони 

здоров’я
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Статтю 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Вер-

ховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) доповнити части-
ною третьою такого змісту:

«Пункти «б», «в», «д», «е», «є», «ж», «з», «і», «ї», «й», «к», «л», «м» та «н» час-
тини першої цієї статті поширюються на професіоналів з вищою немедичною осві-
тою, які працюють у закладах охорони здоров’я. Перелік посад професіоналів з ви-
щою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я та кваліфікаційні характерис-
тики таких посад визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики у сфері охорони здоров’я».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та 

вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
2. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом установити 

доплати до заробітної плати професіоналам з вищою немедичною освітою, які пра-
цюють у закладах охорони здоров’я та безпосередньо зайняті на роботах з лікві-
дації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричи-
нену коронавірусом SARS-CoV-2, на період здійснення заходів, спрямованих на за-
побігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, 
до завершення здійснення зазначених заходів у розмірі, встановленому для лікарів, 
які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на ко-
ронавірусну хворобу (COVID-19).

3. Кабінету Міністрів України:
1) у триденний строк з дня набрання чинності цим Законом доручити Міністерству 

охорони здоров’я України внести зміни до:
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 «Охо-

рона здоров’я», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
29 березня 2002 року № 117, визначивши кваліфікаційні характеристики для по-
сад професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у закладах охоро-
ни здоров’я;

2) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
18 грудня 2020 року
№ 1123-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до розділу IV  

«Прикінцеві та перехідні положення»  
Закону України «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування 
населення» щодо відтермінування введення 

в дію частини десятої статті 10 
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Пункт 51 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31; 2020 р., № 27, ст. 176) викласти в такій ре-
дакції:

«51. Частина десята статті 10 діє з 1 січня 2022 року».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ 
18 грудня 2020 року 
№ 1124-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 січня 2021 р. № 12 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 27 грудня 2010 р. № 1233
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р.  

№ 1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не  сплаче-
них суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових 
пільг» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 18; 2018 р., № 88, ст. 2911) 
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 13 січня 2021 р. № 12

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233

1. У пункті 2 постанови слова «Державній фіскальній службі» замінити словами 
«Державній податковій службі та Державній митній службі в межах компетенції».

2. У Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарю-
вання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженому зазна-
ченою постановою:

1) в абзаці другому пункту 3 слово «ДФС» замінити словом «ДПС»;
2) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. ДПС та Держмитслужба готують зведену інформацію про суми податкових 

пільг суб’єктів господарювання, визначають обсяг втрат доходів бюджету внаслідок 
надання таких пільг.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 січня 2021 р. № 13 
Київ

Про внесення змін  
в додатки 1—3 до постанови  
Кабінету Міністрів України 

від 18 листопада 2015 р. № 985
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести в додатки 1—3 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 листопа-

да 2015 р. № 985 «Про упорядкування умов оплати праці працівників Українського 
центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти» 
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3284) зміни, що додаються.

2. Міністерству освіти і науки забезпечити підвищення посадових окладів праців-
ників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оціню-
вання якості освіти за рахунок та в межах видатків, передбачених у державному бю-
джеті на 2021 рік за бюджетною програмою 2201470 «Здійснення зовнішнього оці-
нювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти 
та його регіональними підрозділами».

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січ-
ня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 січня 2021 р. № 13

ЗМІНИ, 
що вносяться в додатки до постанови Кабінету Міністрів України  

від 18 листопада 2015 р. № 985
1. Додатки 1—3 до постанови викласти в такій редакції:

«Додаток 1 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 листопада 2015 р. № 985 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 січня 2021 р. № 13)
СХЕМА 

посадових окладів керівних, педагогічних працівників,  професіоналів, фахівців  
та інших працівників Українського центру оцінювання якості освіти 

Найменування посади Місячний посадовий оклад,  
гривень

Керівник (директор) 22 225
Начальник відділу 15 076
Провідний фахівець, юрисконсульт 12 407
Фахівець 1-ї категорії 11 526

Фахівець 2-ї категорії 10 700
Фахівець 10 355
Методист, редактор літературний 12 407
Адміністратор системний 10 700
Секретар  5 915

Додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 листопада 2015 р. № 985 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 січня 2021 р. № 13)
СХЕМА 

посадових окладів керівних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців  
та інших працівників регіональних центрів оцінювання якості освіти

Найменування посади Місячний посадовий оклад,  
гривень

Керівник (директор) 18 714
Начальник відділу 10 152
Провідний фахівець, бухгалтер 8 265
Методист 8 082
Фахівець 1-ї категорії 7 785
Секретар 5 915

Додаток 3 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 листопада 2015 р. № 985 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 січня 2021 р. № 13)
СХЕМА 

місячних окладів робітників Українського центру оцінювання якості освіти  
та регіональних центрів оцінювання якості освіти

Професія Місячний оклад, гривень
Робітник з обслуговування водопровідних  
та каналізаційних систем 

4 207

Двірник 4 207
Прибиральник службових приміщень 4 207
Водій 4 732».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 січня 2021 р. № 14 
Київ

Про внесення зміни до переліку закладів 
охорони здоров’я та програм у галузі 
охорони здоров’я, що забезпечують 

виконання загальнодержавних функцій, 
видатки на які здійснюються з державного 

бюджету
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі охоро-

ни здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на 
які здійснюються з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 16 травня 2011 р. № 501 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 36, 
ст. 1484), доповнивши підрозділ «Державне управління справами» розділу «Програ-
ми в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функ-
цій» абзацом такого змісту: 

«державного підприємства «Санаторій «Конча-Заспа», м. Київ».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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