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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 лютого 2022 р. № 154 
Київ

Про затвердження Положення  
про територіальні центри комплектування  

та соціальної підтримки
Відповідно до частини восьмої статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок 

і військову службу» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про територіальні центри комплектування та соціаль-

ної підтримки, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України 

згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 23 лютого 2022 р. № 154
ПОЛОЖЕННЯ  

про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
Загальні питання

1. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами вій-
ськового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військово-
го обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються в Ав-
тономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, інших містах, райо-
нах, районах у містах.

Залежно від обсягів облікової, призовної та мобілізаційної роботи утворюються 
районні (об’єднані районні), міські (районні у містах, об’єднані міські) територіальні 
центри комплектування та соціальної підтримки (далі — районні територіальні цен-
три комплектування та соціальної підтримки).

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються, лік-
відуються, реорганізовуються Міноборони.

2. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у своїй діяль-
ності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, по-
становами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами та 
директивами Верховного Головнокомандувача Збройних Сил, Міноборони, Міністра 
оборони, Головнокомандувача Збройних Сил, Генерального штабу Збройних Сил, ін-
шими нормативно-правовими актами, цим Положенням.

Покладення на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за-
вдань, не передбачених законодавством, не допускається.

3. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки очолюють ке-
рівники, які організовують діяльність територіальних центрів комплектування та со-
ціальної підтримки.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Респу-
бліки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя підпорядковуються оперативному 
командуванню, в зоні відповідальності якого вони перебувають згідно з військово-
адміністративним поділом території України.

Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки як струк-
турні підрозділи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Ав-
тономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя підпорядковуються 
відповідному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки Ав-
тономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя, на території відпові-
дальності якого вони перебувають згідно з адміністративно-територіальним устро-
єм України.

Безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціаль-
ної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні команду-
вання, а загальне — Командування Сухопутних військ Збройних Сил, яке узгоджує 
основні питання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної під-
тримки з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу Збройних 
Сил та Міноборони.

Перевірка стану службової діяльності та мобілізаційної готовності територіальних 
центрів комплектування та соціальної підтримки проводиться в установленому зако-
нодавством порядку.

4. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки виконують по-
кладені на них завдання у взаємодії з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого 
самоврядування, а також з органами військового управління, з’єднаннями, військо-
вими частинами, установами, організаціями, вищими військовими навчальними за-
кладами та військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти Збройних 
Сил та інших військових формувань, Держспецзв’язку, правоохоронними та розвід-
увальними органами, державними органами спеціального призначення з правоохо-
ронними функціями, громадськими об’єднаннями (організаціями).

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, інші дер-
жавні органи, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та 
організації незалежно від підпорядкування і форми власності (далі — підприємства) 
сприяють територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки у вико-
нанні покладених на них завдань, зокрема в залученні громадян до військової служ-
би, виконують інші функції, пов’язані з мобілізацією людських і транспортних ресур-
сів, визначених Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», 
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про соці-
альний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про пенсійне за-
безпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Місцеві держадміністрації, виконавчі органи міських рад у взаємодії з районними 
територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки здійснюють ор-
ганізацію підготовки та проведення призову громадян України на строкову військо-
ву службу.

5. Штати та штатний розпис територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки затверджуються начальником Генерального штабу Збройних Сил.

6. Штатні посади територіальних центрів комплектування та соціальної підтрим-
ки комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівни-
ками Збройних Сил (далі — працівники) відповідно до їх штату та штатного розпису.

Добір військовослужбовців для комплектування територіальних центрів комплек-
тування та соціальної підтримки, їх призначення на посади, проходження військо-
вої служби та звільнення з неї здійснюються відповідно до Закону України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу» та Положення про проходження громадянами 
України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Прези-
дента України від 10 грудня 2008 р. № 1153.

Призначення на посади та звільнення з посад керівників та інших військовослуж-
бовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюють-
ся відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців.

Трудові відносини працівників територіальних центрів комплектування та соціаль-
ної підтримки регулюються законодавством про працю.

Відносини, що виникають у зв’язку із вступом, проходженням та припиненням 
державної служби державними службовцями, регулюються Законом України «Про 
державну службу».

7. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Рес-
публіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя є юридичними особами публічно-
го права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства.

Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є відо-
кремленими підрозділами відповідних територіальних центрів комплектування та со-

ціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севасто-
поля.

З метою забезпечення виконання завдань та визначених функцій районних тери-
торіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у їх складі утворюються 
структурні підрозділи (відділи, відділення, групи, служби), які провадять діяльність 
відповідно до положення про структурний підрозділ районного територіального цен-
тру комплектування та соціальної підтримки, що затверджується керівником район-
ного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Положення про районні територіальні центри комплектування та соціальної під-
тримки затверджуються керівниками відповідних територіальних центрів комплек-
тування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, мм. Киє-
ва та Севастополя.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має печатку із зо-
браженням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Завдання та функції територіальних центрів  
комплектування та соціальної підтримки

8. Завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 
відповідно до покладених обов’язків є виконання законодавства з питань військо-
вого обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівни-
цтво військовим обліком призовників, військовозобов’язаних та резервістів на тери-
торії відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, 
зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування 
та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призо-
вників, військовозобов’язаних та резервістів на території відповідної адміністратив-
но-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення 
в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування 
та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севас-
тополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних 
та резервістів (далі — Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та со-
ціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, 
призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийнят-
тя на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження 
служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий 
період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соці-
ального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервіс-
тів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил 
(далі — збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військо-
вослужбовців Збройних Сил (далі — пенсіонери) та членів їх сімей, участь у вій-
ськово-патріотичному вихованні громадян, у виконанні завдань з підготовки та ве-
дення територіальної оборони, здійснення інших заходів з питань оборони відповід-
но до законодавства.

9. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до по-
кладених на них завдань:

беруть участь разом з відповідними органами управління у сфері освіти у повсяк-
денному керівництві допризовною підготовкою;

за сприяння місцевих держадміністрацій, виконавчих органів міських рад викону-
ють рішення призовних комісій про призов громадян на строкову військову службу;

взаємодіють з місцевими держадміністраціями з питань залучення громадян на 
військову службу та проходження громадянами альтернативної (невійськової) служ-
би;

ведуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а та-
кож облік громадян України, які уклали контракт добровольця територіальної оборо-
ни, ветеранів війни та військової служби, та інших осіб, які мають право на пенсійне 
забезпечення відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звіль-
нених з військової служби, та деяких інших осіб»;

оформлюють та видають військово-облікові документи призовникам, 
військовозобов’язаним та резервістам;

забезпечують захист цілісності бази Реєстру, його апаратного та програмного за-
безпечення, достовірності даних Реєстру, захист від несанкціонованого доступу, не-
законного використання, копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпе-
ку персональних даних відповідно до Законів України «Про Єдиний державний ре-
єстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», «Про захист інформації в 
інформаційно-комунікаційних системах», «Про захист персональних даних» та між-
народних договорів у сфері захисту інформації, згоду на обов’язковість яких нада-
но Верховною Радою України;

взаємодіють з місцевими держадміністраціями, іншими державними органа-
ми, органами місцевого самоврядування з питань військового обліку призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів, бронювання військовозобов’язаних на період 
мобілізації та на воєнний час;

проводять серед населення рекламно-агітаційну роботу із залучення на військо-
ву службу за контрактом, службу у військовому резерві, вступу до вищих військових 
навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

проводять агітацію, відбір, вивчення, оформлення документів кандидатів на вій-
ськову службу за контрактом, у тому числі осіб офіцерського складу, та їх направ-
лення до військових частин, навчальних військових частин (центрів);

здійснюють заходи щодо призову громадян на військову службу за призовом осіб 
офіцерського складу, на військову службу за призовом під час мобілізації, на осо-
бливий період, та на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в осо-
бливий період;

здійснюють заходи щодо виявлення та попереднього відбору кандидатів для на-
правлення до вступу на навчання у вищих військових навчальних закладах або вій-
ськових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

надають командирам військових частин інформацію про військовозобов’язаних, 
які перебувають на військовому обліку, з метою добору громадян для проходження 
служби у військовому резерві та військової служби за контрактом;

розробляють плани проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів, 
удосконалення системи оповіщення, збору та поставки зазначених мобілізаційних 
ресурсів на відповідній території;

ведуть на відповідній території облік підприємств, які залучаються до виконання 
мобілізаційних завдань, а також облік людських і транспортних ресурсів, призначе-
них для задоволення потреб оборони держави;

здійснюють контроль за проведенням на підприємствах, у закладах освіти роботи 
з ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, бро-
нювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

взаємодіють з підприємствами єдиної транспортної системи України під час її під-
готовки і функціонування в особливий період;

взаємодіють з місцевими держадміністраціями, органами місцевого самовряду-
вання та беруть участь у здійсненні контролю за підготовкою підприємств до ви-
конання мобілізаційних завдань (замовлень) щодо задоволення в особливий пері-
од потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спе-
ціального призначення, Держспецзв’язку, зокрема з питань оповіщення та збору 
військовозобов’язаних та резервістів, виділення необхідних споруд та об’єктів інф-
раструктури, утримання запасу матеріально-технічних ресурсів, постачання техніки 
на збірні пункти та до військових частин, розгортання спеціальних формувань, при-
значених для передачі до складу Збройних Сил та інших військових формувань під 
час мобілізації, виконання інших завдань згідно з мобілізаційними планами;

беруть у межах своїх повноважень участь у здійсненні контролю за виконанням 
мобілізаційних заходів у місцевих держадміністраціях, інших державних органах, 
органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, здійснюють заходи, 
спрямовані на задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, пра-
воохоронних органів спеціального призначення, Держспецзв’язку у людських і тран-
спортних ресурсах;

забезпечують згідно із законодавством організацію соціального і правового за-
хисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори, 
ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів та членів їх сімей;

організовують роботу з вручення нагород громадянам, які перебувають у запа-
сі та відставці;

складають атестаційні матеріали для присвоєння первинних і чергових військових 
звань офіцерського складу запасу, резервістів;

беруть участь у роботі центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування з увічнення пам’яті осіб, які загинули, померли від пора-
нень, контузій, каліцтва або захворювань, отриманих внаслідок виконання обов’язків 
військової служби під час захисту Батьківщини та участі в міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки;

розглядають звернення військовослужбовців, працівників та членів їх сімей, а та-
кож громадян з питань, що належать до компетенції територіальних центрів комп-
лектування та соціальної підтримки, а також ведуть прийом громадян, які звертають-
ся із зазначених питань, видають необхідні довідки та інші документи;

ведуть облік осіб, звільнених з військової служби із Збройних Сил в запас або у 
відставку (далі — особи, звільнені з військової служби), які проживають на відповід-
ній території, для оформлення документів, що додаються до пенсійної справи відпо-
відно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб»;

забезпечують підготовку та подання документів, необхідних для призначення ор-
ганами Пенсійного фонду України пенсій особам, звільненим з військової служби 
(крім військовослужбовців строкової служби), та членам їх сімей відповідно до Зако-
ну України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та дея-
ких інших осіб» у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України за 
погодженням із Мінсоцполітики, іншими заінтересованими центральними органами 
виконавчої влади та Службою зовнішньої розвідки;

повідомляють органам Пенсійного фонду України про повторне прийняття на вій-
ськову службу осіб, яким призначено пенсію відповідно до Закону України «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

видають довідки громадянам про проходження військової служби, зокрема про 
період участі у бойових діях для врахування до стажу;

оформлюють документи для виплати компенсаційних сум військовослужбовцям 
Збройних Сил, які стали особами з інвалідністю, членам сімей військовослужбовців, 
які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі національного 
контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках, перед-
бачених постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994 р. № 290 (ЗП Укра-
їни, 1994 р., № 8, ст. 214; Офіційний вісник України, 2015 р., № 18, ст. 490; 2020 р., 
№ 95, ст. 3080);

оформлюють документи для призначення та виплати Міноборони одноразової 
грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працез-
датності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних 
та резервістів, які призвані на збори чи для проходження служби у військовому ре-
зерві;

надають довідки дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовос-
лужбовців строкової служби, про період проживання разом з чоловіком (дружиною) 
в місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не 
більше 10 років, для його зарахування до загального стажу роботи, необхідного для 
призначення пенсії за віком;

беруть участь у роботі місцевих держадміністрацій, органів місцевого самовряду-
вання, військових частин та підприємств з військово-патріотичного виховання гро-
мадян України;

інформують місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування про 
стан призовної роботи та мобілізаційної підготовки, з питань залучення громадян на 
військову службу за контрактом, з інших питань, що належать до їх компетенції, і по-
дають пропозиції щодо поліпшення такої роботи;

вивчають питання щодо потреби в комплектуванні штатних посад територіальних 
центрів комплектування та соціальної підтримки військовослужбовцями, державни-
ми службовцями та працівниками, вносять пропозиції щодо їх підготовки та підви-
щення кваліфікації, проводять роботу з персоналом;

проводять моніторинг суспільно-політичної обстановки на відповідній території та 
налагодження цивільно-військових відносин;

звертаються до Національної поліції або її територіальних підрозділів щодо надан-
ня відомостей стосовно призовників про притягнення до кримінальної відповідаль-
ності, відсутність (наявність) судимості;

звертаються в установленому законом порядку до органів Національної поліції 
щодо доставлення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтрим-
ки осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 2101 
Кодексу України про адміністративні правопорушення;

розглядають справи про адміністративні правопорушення та накладають адміні-
стративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопору-
шення;

виконують інші функції відповідно до законодавства.
10. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної 

Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, крім виконання функцій, за-
значених у пункті 9 цього Положення:

координують та здійснюють контроль за діяльністю підпорядкованих територі-
альних центрів комплектування та соціальної підтримки, контролюють дотримання 
ними вимог законодавства, виконання наказів і директив Верховного Головнокоман-
дувача Збройних Сил, наказів і директив Міноборони, Міністра оборони, Головноко-
мандувача Збройних Сил, Генерального штабу Збройних Сил та інших органів вій-
ськового управління;

сприяють організації призовною комісією Автономної Республіки Крим, облас-
ними, Київською та Севастопольською міськими призовними комісіями проведен-
ня контрольного медичного огляду громадян, визнаних районними (міськими) при-
зовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служ-
би, громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями 
районних (міських) призовних комісій, а також громадян, призваних на строкову вій-
ськову службу, перед відправленням до військових частин;

контролюють організацію приписки допризовників до призовних дільниць;
співпрацюють з місцевими держадміністраціями та органами місцевого самовря-

дування з питань висвітлення в місцевих засобах масової інформації рекламно-агіта-
ційної продукції щодо заохочення громадян України до вступу на військову службу за 
контрактом та службу у військовому резерві;

співпрацюють із територіальними органами міністерств, інших центральних орга-
нів виконавчої влади з питань надання соціальних послуг, що встановлені законодав-
ством, ветеранам війни, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;

здійснюють формування команд поповнення та їх відправлення із збірних пунк-
тів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки областей до вій-
ськових частин;

організовують у межах виділених асигнувань перевезення військовозобов’язаних 
та резервістів, призваних на збори, до місця їх проведення та у зворотному напрямку;

здійснюють відшкодування роботодавцям середнього заробітку 
військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори, за рахунок коштів, перед-
бачених у державному бюджеті на утримання Міноборони;

здійснюють передбачені законодавством виплати щомісячної грошової допомо-
ги особам, звільненим з військової служби за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із 
скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію;

забезпечують оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України доку-
ментів для призначення (перерахунку) пенсій особам, звільненим з військової служ-
би, та пенсій в разі втрати годувальника членам сімей померлих військовослужбовців 
(крім військовослужбовців строкової військової служби) відповідно до Закону Укра-
їни «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких ін-
ших осіб» та визначення розміру грошового забезпечення, що враховується під час 
обчислення та перерахунку пенсій особам, звільненим з військової служби (крім вій-
ськовослужбовців строкової військової служби);

здійснюють щомісячну звірку щодо осіб, яким призначено пенсію відповідно до 
Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 
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ДОКУМЕНТИ
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням поло-

жень бюджетного законодавства.
Остаточна оплата вартості придбаних путівок здійснюється Мінсоцполітики згідно з 

умовами договору про їх закупівлю.
14. Бухгалтерський облік, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних 

зобов’язань в органах Казначейства, операції, пов’язані з використанням бюджетних 
коштів, а також погашення бюджетної заборгованості, зареєстрованої в органах Казна-
чейства (за її наявності), проводяться в установленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 лютого 2022 р. № 141
ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 227 «Про затвер-

дження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для ор-
ганізації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та під-
тримки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія» (Офіційний вісник України,  
2011 р., № 18, ст. 764).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. № 20 «Про внесення 
змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для ор-
ганізації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтрим-
ки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія» (Офіційний вісник України, 2012 р., 
№ 5, ст. 170).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 814 «Про внесен-
ня змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для ор-
ганізації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтрим-
ки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія» (Офіційний вісник України, 2015 р., 
№ 82, ст. 2718).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 36 «Про внесення 
змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для ор-
ганізації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтрим-
ки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія» (Офіційний вісник України, 2017 р., 
№ 13, ст. 366).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 241 «Про внесення 
змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для ор-
ганізації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтрим-
ки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія» (Офіційний вісник України, 2018 р., 
№ 31, ст. 1089).

6. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 436 (Офіційний вісник 
України, 2019 р., № 44, ст. 1533).

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 504 «Про 
перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соці-
альної політики на 2019 рік, і внесення зміни до пункту 3 Порядку використання ко-
штів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку 
дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах «Артек» і «Мо-
лода гвардія» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 49, ст. 1672).

8. Пункт 2 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Мі-
ністрів України від 17 липня 2009 р. № 734 і від 28 лютого 2011 р. № 227, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 42 (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 14, ст. 563).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2020 р. № 1238 «Про внесен-
ня змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для ор-
ганізації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтрим-
ки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія» (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 101, ст. 3299).

10. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 348 (Офіційний ві-
сник України, 2021 р., № 33, ст. 1929).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1353 «Про вне-
сення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та 
підтримки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2022 р., № 2, ст. 41).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 лютого 2022 р. № 181-р 
Київ

Питання запровадження та забезпечення 
здійснення заходів правового режиму 

воєнного стану в Україні
1. Відповідно до пункту 1 статті 4 Указу Президента України від 24 лютого 2022 

р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України 
від 24 лютого 2022 р. № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про 
введення воєнного стану в Україні», затвердити план запровадження та забезпечен-
ня здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні, що додається.

2. Міністерствам, іншим органам, що залучаються до здійснення заходів правово-
го режиму воєнного стану, разом із Службою безпеки, Службою зовнішньої розвід-
ки, Управлінням державної охорони та органами місцевого самоврядування забезпе-
чити виконання заходів, визначених планом, затвердженим згідно з пунктом 1 цьо-
го розпорядження, у разі прийняття відповідного рішення органами, відповідальни-
ми за запровадження заходів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

(майна) АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Номер лота GL3N421118, GL48N121119
Найменування активу/стислий опис ак-
тиву

дебіторська заборгованості юридичних 
та фізичних осіб

Детальна інформація по лоту https://prozorro.sale/auction/ 
GFD001-UA-20220221-79168
https://prozorro.sale/auction/ 
GFD001-UA-20220221-46376

Місце проведення аукціону https://prozorro.sale/
Дата проведення аукціону 15.03.2022р.
Час проведення аукціону Точний час початку проведення  

відкритих торгів (аукціону) вказується 
на веб-сайті: https://prozorro.sale/

Нароушвілі Олег Ірадіонович, 15.05.1963 року народження, зареє-
стрований за адресою: м. Зугдіді Грузія, проживаючий м. Луцьк, вул. 
Декабристів, 31/80, Волинської області, на підставі ст. ст. 133, 135, 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 03 березня 2022 року об 11 год. 
00 хв. до заступника начальника СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-
Франківській області Андрейчука Р. В., р.т. (03478) 2-14-95, за адре-
сою: м. Косів, вул. Незалежності, буд. 90, Івано-Франківської облас-
ті, у зв’язку з завершенням досудового розслідування та наданням 
Вам доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №12017090190000361. 

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

МВС - 24 90 - - - 70

Служба безпеки - - 50 - - - 50

МОЗ - - 6350 1000 200 4700 4500

ДСНС - - - 150 75 150 75

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 лютого 2022 р. № 141 
Київ

Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 

для організації оздоровлення і відпочинку 
дітей, які потребують особливої уваги та 
підтримки, в дитячих оздоровчих таборах 

державних підприємств «Міжнародний 
дитячий центр «Артек» і «Український 

дитячий центр «Молода гвардія», в дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку вищої 

категорії
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні-

стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюдже-

ті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та 
підтримки, в дитячих оздоровчих таборах державних підприємств «Міжнародний дитя-
чий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія», в дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку вищої категорії, що додається.

2. Установити, що першочергове направлення дітей, які потребують особливої уваги 
та підтримки, що проживають на території Донецької та Луганської областей, на оздо-
ровлення до дитячих оздоровчих таборів державних підприємств «Міжнародний дитя-
чий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок коштів, 
передбачених у державному бюджеті за програмою «Оздоровлення і відпочинок ді-
тей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ 
«Артек», ДЦ «Молода гвардія» і в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку ви-
щої категорії, які відповідають таким критеріям: розташовані в гірських районах (райо-
нах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських), розраховані 
на круглорічне перебування дітей, мають навчальну базу, наявна кількість ліжко-місць 
для оздоровлення та відпочинку дітей, що не менше за середню кількість таких місць у 
МДЦ «Артек» та ДЦ «Молода гвардія», здійснюється з 25 лютого 2022 року.

3. Донецькій та Луганській обласним державним адміністраціям забезпечити на-
правлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, до дитячих оздоровчих 
таборів державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український 
дитячий центр «Молода гвардія» відповідно до розподілу Міністерства соціальної полі-
тики пропорційно відношенню чисельності дітей віком від 7 до 18 років, що прожива-
ють на території Донецької та Луганської областей.

4. Міністерству соціальної політики за участю Державного управління справами та 
державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий 
центр «Молода гвардія» забезпечити приймання дітей, які потребують особливої уваги 
та підтримки, що проживають на території Донецької та Луганської областей, на оздо-
ровлення з 25 лютого 2022 року.

5. Міністерству соціальної політики протягом трьох тижнів з дня набрання чин-
ності цією постановою вжити заходів до закупівлі послуг з оздоровлення та відпо-
чинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, у дитячих оздоровчих та-
борах державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Україн-
ський дитячий центр «Молода гвардія», за рахунок коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті за програмою «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують осо-
бливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ «Артек», ДЦ «Моло-
да гвардія» і в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які від-
повідають таким критеріям: розташовані в гірських районах (районах, в яких роз-
ташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських), розраховані на кругло-
річне перебування дітей, мають навчальну базу, наявна кількість ліжко-місць для 
оздоровлення та відпочинку дітей, що не менше за середню кількість таких місць у 
МДЦ «Артек» та ДЦ «Молода гвардія».

6. В абзаці другому пункту 10 Порядку використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги 
та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які роз-
ташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до 
категорії гірських), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 берез-
ня 2021 р. № 322 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 31, ст. 1780), слова «(в тому 
числі до державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український 
дитячий центр «Молода гвардія»)» замінити словами «(у тому числі до дитячих закла-
дів оздоровлення та відпочинку, в яких закупівля послуг з оздоровлення та відпочин-
ку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюється за ра-
хунок коштів, передбачених іншими бюджетними програмами)».

7. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згід-
но з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 лютого 2022 р. № 141

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації 

оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки,  
в дитячих оздоровчих таборах державних підприємств «Міжнародний  

дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія», в дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії

1. Цим Порядком визначається механізм використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті на відповідний рік за програмою «Оздоровлення і відпочинок дітей, 
які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ «Ар-
тек», ДЦ «Молода гвардія» і в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої ка-
тегорії, які відповідають таким критеріям: розташовані в гірських районах (районах, в 
яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських), розраховані на круг-
лорічне перебування дітей, мають навчальну базу, наявна кількість ліжко-місць для 
оздоровлення та відпочинку дітей, що не менше за середню кількість таких місць у 
МДЦ «Артек» та ДЦ «Молода гвардія» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бю-
джетної програми є Мінсоцполітики.

Одержувачами бюджетних коштів, передбачених для оплати послуг з охорони тери-
торії та об’єктів державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Укра-
їнський дитячий центр «Молода гвардія» (далі — дитячі центри «Артек» і «Молода 
гвардія») ліцензованою охоронною фірмою/підрозділами МВС, є дитячі центри «Ар-
тек» і «Молода гвардія».

3. Бюджетні кошти з метою забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, по-
збавлених батьківського піклування; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій від-
повідно до пунктів 19—21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей, один із батьків яких загинув (пропав без-
вісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення ан-
титерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Лу-
ганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворюван-
ня, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із за-
безпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Ро-

сійської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, один із батьків яких за-
гинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранен-
ня, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; ді-
тей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, які проживають у населе-
них пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідних дітей батьків-вихователів або при-
йомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній 
прийомній сім’ї; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебува-
ють у складних життєвих обставинах; дітей з інвалідністю; дітей, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, 
техногенних аварій, катастроф; дітей із багатодітних сімей; дітей із малозабезпечених 
сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час 
виконання службових обов’язків, зокрема дітей журналістів, які загинули під час вико-
нання службових обов’язків; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або  
II групи; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих 
дітей — переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олім-
піад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих 
громадських організацій; дітей — учасників дитячих творчих колективів та спортивних 
команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села (да-
лі —діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) спрямовуються на:

організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціаль-
ної уваги та підтримки, шляхом придбання путівок до дитячих центрів «Артек» і «Мо-
лода гвардія»;

оплату послуг з охорони території та об’єктів дитячих центрів «Артек» і «Молода 
гвардія» ліцензованою охоронною фірмою/ підрозділами МВС;

закупівлю послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої со-
ціальної уваги та підтримки, шляхом придбання путівок до дитячих закладів оздоров-
лення та відпочинку вищої категорії, які відповідають таким критеріям: розташовані в 
гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії 
гірських), розраховані на круглорічне перебування дітей, мають навчальну базу, наявна 
кількість ліжко-місць для оздоровлення та відпочинку дітей, що не менше за середню 
кількість таких місць у дитячих центрах  «Артек» і «Молода гвардія» (далі — дитячі за-
клади оздоровлення та відпочинку, які розташовані в гірських районах).

4. Розподіл бюджетних коштів проводиться із забезпеченням першочерговості ви-
конання завдань і напрямів, визначених абзацом другим пункту 3 цього Порядку (з ура-
хуванням вимог абзацу другого частини другої статті 1 Закону України «Про держав-
ну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвар-
дія») та абзацом третім пункту 3 цього Порядку (на підставі поданих дитячими центра-
ми «Артек» і «Молода гвардія» обґрунтувань щодо потреби в коштах і детальних роз-
рахунків витрат).

Розподіл бюджетних коштів за напрямом, визначеним абзацом другим пункту 3 
цього Порядку, здійснює Мінсоцполітики з урахуванням вартості путівок до дитячих 
центрів «Артек» і «Молода гвардія», які придбаваються за рахунок бюджетних коштів, 
визначеної виходячи з тривалості оздоровчої зміни та вартості одного ліжко-дня пу-
тівки, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань мину-
лих років, узятих на облік в органі Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бю-
джетної програми.

Вартість одного ліжко-дня путівки для дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» 
затверджується Мінсоцполітики за погодженням із Мінфіном.

5. Залишок бюджетних коштів, не розподілений відповідно до пункту 4 цього По-
рядку, спрямовується на закупівлю послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які по-
требують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом придбання путівок до ди-
тячих закладів оздоровлення та відпочинку, які розташовані в гірських районах, внесе-
них до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей, від-
повідно до укладених договорів за результатами торгів.

Вартість путівки (ліжко-дня) для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які 
розташовані в гірських районах, не може перевищувати середньої вартості путівки 
(ліжко-дня), яка придбавається в поточному році за рахунок бюджетних коштів, у ди-
тячих центрах «Артек» і «Молода гвардія».

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
здійснення видатків, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм;
фінансування видатків, не пов’язаних із напрямами використання бюджетних ко-

штів, визначеними цим Порядком;
покриття кредитів та інших запозичень, відшкодування відповідних відсотків, спла-

чених за банківськими кредитами, під час провадження діяльності дитячих центрів 
«Артек» і «Молода гвардія».

7. Направлення дітей на оздоровлення та відпочинок у дитячі центри «Артек» і «Мо-
лода гвардія» та дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які розташовані в гір-
ських районах, здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Мінсоцполітики.

Дитина забезпечується путівкою до дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» або 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які розташовані в гірських районах, за 
рахунок бюджетних коштів один раз на рік за умови, що в поточному році уповноваже-
ними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування їй не надавала-
ся путівка до зазначених дитячих центрів або дитячих закладів оздоровлення та відпо-
чинку, які розташовані в гірських районах (у тому числі до дитячих закладів оздоров-
лення та відпочинку, в яких закупівля послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюється за рахунок коштів, 
передбачених іншими бюджетними програмами), за рахунок коштів державного або 
місцевого бюджету будь-якого рівня.

8. Придбані за рахунок бюджетних коштів путівки до дитячих центрів «Артек» і «Мо-
лода гвардія» та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які розташовані в гір-
ських районах, надаються дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтрим-
ки, безоплатно або з частковою оплатою в розмірі 20, 30 або 50 відсотків вартості пу-
тівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел за 
визначеною Нацсоцслужбою квотою.

Категорії дітей, яким путівки до дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» та ди-
тячих закладів оздоровлення та відпочинку, які розташовані в гірських районах, нада-
ються безоплатно або з частковою оплатою в розмірі 20, 30 або 50 відсотків вартості 
путівки, визначаються Мінсоцполітики.

9. Нацсоцслужба затверджує розподіл путівок до дитячих центрів «Артек» і «Моло-
да гвардія» та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які розташовані в гірських 
районах, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно відношенню 
чисельності дітей віком від 7 до 18 років у регіоні до загальної чисельності таких дітей 
в Україні за даними органів державної статистики.

Мінсоцполітики відповідно до затвердженого Нацсоцслужбою розподілу путівок пе-
редає путівки структурним підрозділам з питань соціального захисту населення облас-
них, Київської міської держадміністрацій, які розподіляють путівки в розрізі районів 
пропорційно відношенню чисельності в них дітей віком від 7 до 18 років до загальної 
чисельності таких дітей у відповідній області та м. Києві.

10. Сума коштів, яка сплачується батьками (особами, які їх замінюють), вносить-
ся до початку оздоровчої зміни шляхом перерахування коштів на небюджетний раху-
нок структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київ-
ської міської держадміністрації, який перераховує зазначені кошти протягом п’яти ро-
бочих днів на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органі Казначейства, для подаль-
шого здійснення ним розрахунків із дитячими центрами «Артек» і «Молода гвардія» та 
дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, які розташовані в гірських районах.

11. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київ-
ської міської держадміністрацій протягом п’яти днів після закінчення кожної оздоров-
чої зміни подають Нацсоцслужбі інформацію про використання путівок за встановле-
ною Мінсоцполітики формою.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської 
міської держадміністрацій здійснюють контроль за цільовим використанням путівок в 
установленому законодавством порядку.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської 
міської держадміністрацій є відповідальними за своєчасний і належний розподіл путі-
вок між районами.

У разі встановлення структурним підрозділом з питань соціального захисту насе-
лення обласної, Київської міської держадміністрації факту видачі путівки з порушен-
ням законодавства цей підрозділ у місячний строк із дня виявлення такого факту вжи-
ває заходів до повернення коштів у розмірі повної вартості путівки або часткової вар-
тості путівки та перераховує зазначені кошти на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в 
органі Казначейства.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійсню-
ється в установленому законодавством порядку.

Дитячі центри «Артек» і «Молода гвардія» та дитячі заклади оздоровлення та відпо-
чинку, які розташовані в гірських районах, щокварталу до 10 числа місяця, що настає 
за звітним періодом, подають Мінсоцполітики  інформацію (за встановленою Мінсоц-
політики формою) про використання бюджетних коштів і кількість використаних путі-
вок (ліжко-днів).

13. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться в 
установленому законом порядку.


