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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 березня 2022 р. № 211 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 лютого 2022 р. № 153
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р.  

№ 153 «Про перелік товарів критичного імпорту» — із змінами, внесеними поста-
новами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 161, від 28 лютого № 
167, від 1 березня 2022 р. № 173, від 4 березня 2022 р. № 191 і від 5 березня 2022 р.  
№ 203, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 березня 2022 р. № 211

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 лютого 2022 р. № 153
Доповнити додаток такими позиціями:

«Код згідно з УКТЗЕД* Опис товару
8443160000 Обладнання друкарське, в якому використовуються пласти-

ни, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 
8442: машини для флексографічного друку
Оплата товарів (продукції, послуг, витрат), пов’язаних із пе-
ревезенням пасажирів, вантажів (включаючи розрахунки за 
пальне, оплату аеропортових та портових зборів, наземного 
обслуговування повітряних та морських суден, оплату доріг, 
морське фрахтування, ремонт транспорту та інші, пов’язані 
з цією діяльністю продукцію, послуги та витрати), а також 
послуг інтернет-зв’язку; утримання, ремонт залізничної інф-
раструктури».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 березня 2022 р. № 212 
Київ

Деякі питання оптимізації функціонування 
центральних органів виконавчої влади  

у сферах морського і внутрішнього водного 
транспорту та судноплавства

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Перейменувати Державну службу морського та річкового транспорту України 

на Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та судноплав-
ства України.

2. Затвердити Положення про Державну службу морського і внутрішнього водно-
го транспорту та судноплавства України, що додається.

3. Розмістити Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та 
судноплавства по просп. Перемоги, 14, у м. Києві.

4. Установити, що:
сертифікати, дипломи, класифікаційні свідоцтва членів екіпажів риболовних су-

ден (підтвердження до них) та суднові документи риболовних суден, які були зареє-
стровані або видані Державним агентством меліорації та рибного господарства до 1 
січня 2022 р., є чинними до закінчення строку, на який їх видано;

після цієї дати зазначені документи видаються Державною службою морського і 
внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

5. Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо:
утворення Дунайського міжрегіонального управління та Черкаського міжрегіо-

нального управління Державної служби морського і внутрішнього водного транспор-
ту та судноплавства як структурних підрозділів апарату зазначеної Служби;

перейменування територіальних органів Державної служби морського і внутріш-
нього водного транспорту та судноплавства як структурних підрозділів зазначеної 
Служби за переліком згідно з додатком.

6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
7. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з 

переліком, що додається.
8. Міністерству інфраструктури, Міністерству аграрної політики та продовольства 

у двомісячний строк подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення до 
актів законодавства змін, що випливають із цієї постанови, та привести власні нор-
мативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 березня 2022 р. № 212

ПОЛОЖЕННЯ 
про Державну службу морського і внутрішнього  
водного транспорту та судноплавства України

1. Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплав-
ства України (Адміністрація судноплавства) є центральним органом виконавчої вла-
ди, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України че-
рез Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сферах морського і 
внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

2. Адміністрація судноплавства у своїй діяльності керується Конституцією та зако-
нами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів 
України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Адміністрації судноплавства є:
1) реалізація державної політики у сферах морського і внутрішнього водного 

транспорту та судноплавства;
2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення 

формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного тран-
спорту та судноплавства;

3) забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними 
договорами України у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та суд-
ноплавства;

4) регулювання в межах повноважень, передбачених законом, торговельного мо-
реплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах;

5) здійснення державного нагляду у сферах морського і внутрішнього водного 
транспорту та судноплавства;

6) надання в передбачених законом випадках адміністративних послуг у сферах 
морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства;

7) навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства у територіальному мо-
рі, внутрішніх морських водах та на внутрішніх водних шляхах України.

4. Адміністрація судноплавства відповідно до покладених на неї завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до 

її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів 
Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів мініс-
терств та в установленому порядку подає їх Міністру інфраструктури;

2) забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в між-

народних організаціях, діяльність яких пов’язана з морським і внутрішнім водним 
транспортом, торговельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних 
шляхах, зокрема:

розробляє та подає Мінінфраструктури пропозиції щодо переліку актів зако-
нодавства, які підлягають розробленню та затвердженню у зв’язку з виконанням 
зобов’язань за міжнародними договорами України у сферах морського і внутрішньо-
го водного транспорту та судноплавства;

розробляє проекти актів законодавства, що спрямовані на виконання зобов’язань 
за міжнародними договорами України, а також таких, що спрямовані на приєднання 
України до міжнародних договорів, та організовує розроблення проектів таких актів;

3) забезпечує підготовку пропозицій Мінінфраструктури щодо укладення, припи-
нення чи зупинення дії, денонсації та приєднання до міжнародних договорів Украї-
ни з питань морського і внутрішнього водного транспорту, торговельного мореплав-
ства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, розробляє проекти відповідних 
документів;

4) забезпечує здійснення попередніх перекладів текстів міжнародних договорів 
України з питань морського і внутрішнього водного транспорту, торговельного мо-
реплавства і судноплавства на внутрішніх водних шляхах, змін і поправок до них;

5) розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію для суб’єктів суд-
ноплавства, що стосується документів міжнародних організацій, зокрема перелі-
ки міжнародних договорів України, змін і поправок до них, актів законодавства, що 
пов’язані з імплементацією міжнародних договорів України;

6) бере участь у роботі міжнародних організацій;
7) укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру;
8) готує пропозиції щодо забезпечення інтеграції національної системи морського 

і внутрішнього водного транспорту до європейської та світової транспортних систем;
9) відповідно до законодавства реєструє судна і припиняє реєстрацію суден у Дер-

жавному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, видає суднові білети, 
свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України, свідоцтва про тим-
часове право плавання під Державним Прапором України, свідоцтва про виключення 
суден з Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, свідоцтва 
про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України і Судно-
вої книги України, свідоцтва про право власності;

10) розміщує дані про зареєстровані у Державному судновому реєстрі України і 
Судновій книзі України судна та дані реєстру свідоцтв суден внутрішнього плавання 
на своєму офіційному веб-сайті;

11) організовує та контролює здійснення підготовки, перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації працівників берегових підприємств морського і внутрішнього водно-
го транспорту, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки судноплавства, запо-
біганням забрудненню навколишнього природного середовища із суден та здійснен-
ням державного нагляду у цих сферах;

12) у сферах морського транспорту та торговельного мореплавства:
надає Мінінфраструктури пропозиції до Стратегії забезпечення виконання 

зобов’язань держави прапора, держави порту і прибережної держави за міжнарод-
ними договорами України у сферах морського транспорту та торговельного море-
плавства, організовує виконання функцій, що випливають із зобов’язань за такими 
договорами;

готує і подає до Мінінфраструктури проекти документів (пропозицій до резолю-
цій, протоколів, листів, інших документів, які готуються міжнародними організація-
ми), що подаються від імені України до міжнародних організацій, та проекти вказі-
вок, технічних завдань та директив для делегацій України, які беруть участь у робо-
ті міжнародних організацій;

здійснює в межах повноважень, передбачених законом, регулювання торговель-
ного мореплавства;

організовує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної 
політики щодо зменшення шкідливого впливу морського транспорту на навколиш-
нє природне середовище;

бере участь у розслідуванні і проводить аналіз причин аварій із суднами на морі, 
на морському транспорті, веде облік таких аварій, розробляє профілактичні заходи 
щодо запобігання їх виникненню та контролює здійснення таких заходів;

здійснює державний нагляд за додержанням вимог законодавства і міжнародних 
договорів України у сферах морського транспорту та торговельного мореплавства у 
морських портах і терміналах, територіальному морі, внутрішніх морських водах, на 
українських суднах і в судноплавних компаніях — судновласниках;

здійснює державний нагляд за виконанням на українських суднах і в судноплав-
них компаніях незалежно від форми власності вимог законодавства та міжнародних 
договорів України щодо безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навко-
лишнього природного середовища (контроль держави прапора);

здійснює державний нагляд за відповідністю іноземних суден незалежно від пра-
пора, що заходять у морські порти України, вимогам щодо безпеки судноплавства та 
запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що вста-
новлені міжнародними договорами України (контроль держави порту);

укладає договори з визнаними організаціями, уповноваженими видавати судно-
ві документи українським суднам, судноплавним компаніям — судновласникам та-
ких суден, надавати таким суднам і судноплавним компаніям послуги від імені дер-
жави прапора відповідно до міжнародних договорів України та з урахуванням ви-
мог законодавства Європейського Союзу, контролює виконання цими організаціями 
обов’язкових вимог, встановлених такими договорами;

здійснює контроль (моніторинг) за здійсненням уповноваженими класифіка-
ційними товариствами (визнаними організаціями) нагляду за виконанням на укра-
їнських суднах вимог, встановлених законодавством та міжнародними договорами 
України у сфері торговельного мореплавства, за видачою ними відповідних суднових 
документів і наданням ними відповідних послуг судновласникам і суднам;

надає визнаним організаціям погодження щодо звільнення українських суден від 
виконання окремих вимог міжнародних договорів України в установлених такими до-
говорами випадках, а також щодо видачі відповідних суднових документів та інфор-
мує про це в установленому порядку Міжнародну морську організацію;

проводить перевірки суден незалежно від прапора, перевірки суднових докумен-
тів і кваліфікаційних документів членів екіпажу, дотримання на суднах вимог, вста-
новлених законодавством і міжнародними договорами України;

здійснює державний нагляд на морському транспорті за організацією безпечного 
перевезення вантажів, у тому числі небезпечних, пасажирів і багажу, систем управ-
ління безпекою судноплавства;

здійснює державний нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забруднен-
ню навколишнього природного середовища із суден, правил реєстрації операцій із 
шкідливими речовинами на суднах, у морських портах і терміналах;

інформує українські судна, морські порти і портові засоби про встановлений рі-
вень охорони;

контролює здійснення охорони суден і портових засобів, проводить перевірки від-
повідності системи охорони морських портів і портових засобів міжнародним вимо-
гам;

здійснює державний нагляд за забезпеченням безпеки мореплавства на морських 
шляхах, в акваторіях морських портів і на об’єктах портової інфраструктури;

здійснює відповідно до компетенції контроль за проведенням аварійно-рятуваль-
них робіт, виконанням планів локалізації та ліквідації аварій (катастроф) у морських 
портах;

здійснює відповідно до компетенції управління відповідною функціональною під-
системою єдиної державної системи цивільного захисту;

здійснює відповідно до компетенції державний нагляд за регулюванням руху су-
ден та лоцманським проведенням суден;

відповідно до компетенції організовує і контролює здійснення навігаційно-гідро-
графічного забезпечення судноплавства у територіальному морі, внутрішніх мор-
ських водах;

відповідно до компетенції організовує і контролює здійснення пошуку та ряту-
вання людей, які зазнали лиха на морі, у морському пошуково-рятувальному райо-
ні України;

організовує і контролює функціонування систем радіонавігації та спостереження 
морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв’язку, у разі 
лиха та для забезпечення безпеки мореплавства, а також системи дальньої ідентифі-
кації та контролю за місцезнаходженням українських суден;

організовує і контролює проведення підготовки, перепідготовки, підвищення ква-
ліфікації та дипломування членів екіпажів морських суден, у тому числі відповідно до 
міжнародних договорів України, утворює постійно діючі державні кваліфікаційні ко-
місії для підтвердження кваліфікації моряків, забезпечує їх роботу;

здійснює відповідно до законодавства видачу свідоцтв про мінімальний склад екі-
пажу суден, журналів безперервної реєстрації історії суден;

здійснює відповідно до законодавства видачу посвідчень особи моряка, кваліфі-
каційних документів членів екіпажів морських суден, морських лоцманів, лоцманів 
— операторів служб регулювання руху суден, а також пільгових дозволів особам ко-
мандного складу екіпажів морських суден;

веде єдиний Державний реєстр документів моряків і Реєстр гідротехнічних спо-
руд;

надає Мінінфраструктури подання щодо призначення та звільнення капітанів мор-
ських портів;

визначає межі зон нагляду, на які поширюються повноваження капітанів мор-
ських портів щодо здійснення ними державного нагляду за безпекою мореплавства;

координує в межах повноважень, передбачених законом, діяльність капітанів 
морських портів та скасовує їх розпорядження з питань забезпечення безпеки мо-
реплавства і порядку в морському порту в разі їх невідповідності вимогам законо-
давства;

реєструє лінії закордонного плавання та розміщує відповідну інформацію на сво-
єму офіційному веб-сайті;

погоджує в межах повноважень, передбачених законом,  відведення землі та вод-
ного простору для торговельного мореплавства, а також проектів будівництва або 
виконання інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів;

готує за дорученням Мінінфраструктури звіти та іншу інформацію для подання її 
до Міжнародної морської організації;

13) у сфері внутрішнього водного транспорту:
бере участь у розробленні Стратегії розвитку внутрішнього водного транспор-

ту України, забезпечує збір та аналіз інформації про функціонування внутрішнього 
водного транспорту, його взаємозв’язок з іншими складовими транспортної мережі 
України та Європейського Союзу, готує необхідні прогнозні документи;

бере участь у забезпеченні організації ефективного та безпечного використання 
внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього вод-
ного транспорту для судноплавства;

бере участь у роботі міжнародних організацій, діяльність яких пов’язана з вну-
трішнім водним транспортом, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, забез-
печує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в таких міжнарод-
них організаціях;

забезпечує взаємовідносини з іноземними державними органами та організаці-
ями у сферах внутрішнього водного транспорту, судноплавства на внутрішніх вод-
них шляхах;

є компетентним органом з питань здійснення контролю за дотриманням техніч-
них вимог до суден внутрішнього плавання, взаємодіє з відповідними компетентни-
ми органами інших держав;

здійснює в межах повноважень, передбачених законом, регулювання судноплав-
ства на внутрішніх водних шляхах;

організовує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної 
політики щодо зменшення шкідливого впливу внутрішнього водного транспорту на 
навколишнє природне середовище;

бере участь у розслідуванні і проводить аналіз причин аварійних подій із судна-
ми на внутрішніх водних шляхах та на внутрішньому водному транспорті, веде об-
лік таких подій, розробляє профілактичні заходи щодо запобігання їх виникненню та 
контролює здійснення таких заходів;

здійснює державний нагляд за додержанням вимог законодавства і міжнародних 
договорів України у сферах внутрішнього водного транспорту, судноплавства на вну-
трішніх водних шляхах, у річкових портах і терміналах, на українських суднах вну-
трішнього плавання і в судноплавних компаніях — судновласниках;

здійснює державний нагляд за виконанням на українських суднах внутрішньо-
го плавання і в судноплавних компаніях незалежно від форми власності вимог за-
конодавства та міжнародних договорів України щодо безпеки судноплавства та за-
побігання забрудненню навколишнього природного середовища (контроль держа-
ви прапора);

здійснює державний нагляд на внутрішніх водних шляхах за відповідністю суден 
незалежно від їх прапора вимогам щодо безпеки судноплавства та запобігання за-
брудненню навколишнього природного середовища із суден, що встановлені зако-
нодавством та міжнародними договорами України;

укладає договори з визнаними класифікаційними товариствами, уповноважени-
ми видавати українським суднам внутрішнього плавання суднові документи, надава-
ти цим суднам і судноплавним компаніям послуги від імені держави прапора відпо-
відно до міжнародних договорів України і з урахуванням вимог законодавства Євро-
пейського Союзу та контролює виконання ними укладених договорів, оприлюднює 
перелік таких класифікаційних товариств на своєму офіційному веб-сайті;

здійснює контроль, моніторинг та нагляд за здійсненням визнаними класифіка-
ційними товариствами технічного нагляду за виконанням на українських суднах вну-
трішнього плавання вимог, встановлених законодавством і міжнародними договора-
ми України та законодавством Європейського Союзу, за видачею ними відповідних 
суднових документів і наданням ними відповідних послуг судновласникам і суднам;

припиняє визнання класифікаційних товариств, що здійснюють технічний нагляд 
за суднами внутрішнього плавання у випадках, передбачених Законом України «Про 
внутрішній водний транспорт»;

проводить перевірки суден внутрішнього плавання незалежно від прапора, пере-
вірку суднових документів і кваліфікаційних документів членів екіпажів, виконання 
на суднах вимог, встановлених законодавством і міжнародними договорами України;

здійснює державний нагляд на внутрішньому водному транспорті за безпекою під 
час перевезення вантажів, у тому числі небезпечних, пасажирів і багажу, організаці-
єю систем управління безпекою судноплавства;

забороняє плавання або експлуатацію судна в установлених Законом України 
«Про внутрішній водний транспорт» випадках;

здійснює державний нагляд за регулюванням руху суден та лоцманським прове-
денням суден на внутрішніх водних шляхах;

здійснює державний нагляд за безпекою судноплавства на внутрішніх водних 
шляхах, за додержанням річковими портами (терміналами), іншими суб’єктами вну-
трішнього водного транспорту вимог законодавства щодо безпеки судноплавства;

здійснює державний нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забруднен-
ню навколишнього природного середовища із суден внутрішнього плавання, пра-
вил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, у річкових портах і 
терміналах;

здійснює державний нагляд за станом внутрішніх водних шляхів і стратегічних 
об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, здійсненням навігаційно-
гідрографічного забезпечення судноплавства, шляхових робіт та лоцманського про-
ведення суден на внутрішніх водних шляхах, функціонуванням річкової інформацій-
ної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутріш-
німи водними шляхами;

здійснює нагляд за забезпеченням готовності до ліквідації наслідків аварій та ор-
ганізації заходів, спрямованих на запобігання аварійним подіям, пов’язаним із судно-
плавством або функціонуванням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішньо-
го водного транспорту;

організовує і контролює здійснення навігаційно-гідрографічного забезпечення на 
внутрішніх водних шляхах;

інформує українські судна, річкові порти (терміналам) і портові засоби про вста-
новлений рівень охорони;

проводить перевірки відповідності системи охорони річкових портів (терміналів) і 
портових засобів міжнародним вимогам;

організовує і контролює проведення підготовки, перепідготовки, підвищення ква-
ліфікації та дипломування членів екіпажів річкових суден, у тому числі відповідно до 
міжнародних договорів України, здійснює відповідно до законодавства видачу квалі-
фікаційних документів членів екіпажів суден внутрішнього плавання і річкових лоц-
манів;

тимчасово зупиняє дію, скасовує кваліфікаційне посвідчення члена палубної ко-
манди судна внутрішнього плавання, спеціальний дозвіл капітана (судноводія);

забезпечує ведення Реєстру кваліфікаційних посвідчень членів палубної команди 
та послужних книжок, інших кваліфікаційних документів членів екіпажів українських 
суден внутрішнього плавання, а також спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв);

погоджує місця поповнення судна запасами пально-мастильних матеріалів нали-
вом (бункерування) на внутрішніх водних шляхах за межами причальних споруд і 
операційних акваторій річкових портів (терміналів);

погоджує підмостові габарити судноплавних прогонів і судноплавних розвідних 
прогонів мостів, що будуються або реконструюються;
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ДОКУМЕНТИ

Державне бюро розслідувань є державним право-
охоронним органом, на який покладаються завдання 
щодо запобігання, виявлення, припинення, розкрит-
тя та розслідування злочинів, віднесених до його ком-
петенції. 

Державне бюро розслідувань вирішує завдання із 
запобігання, виявлення, припинення, розкриття і роз-
слідування:

1) злочинів, вчинених службовими особами, які за-
ймають особливо відповідальне становище відповід-
но до частини першої статті 9 Закону України «Про 
державну службу», особами, посади яких віднесено 
до першої — третьої категорій посад державної служ-
би, суддями та працівниками правоохоронних орга-
нів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до під-
слідності детективів Національного антикорупційного 
бюро України;

2) злочинів, вчинених службовими особами Націо-
нального антикорупційного бюро України, заступни-
ком Генерального прокурора — керівником Спеціалі-
зованої антикорупційної прокуратури або іншими про-
курорами Спеціалізованої антикорупційної прокурату-
ри, крім випадків, коли досудове розслідування цих 
злочинів віднесено до підслідності детективів підроз-
ділу внутрішнього контролю Національного антико-
рупційного бюро України;

3) злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військових злочинів), крім злочи-
нів, передбачених статтею 422 Кримінального кодек-
су України.

Державне бюро розслідувань відповідно до покла-
дених на нього завдань та у межах своєї компетенції 
протягом 2021 року:

брало участь у формуванні та реалізації державної 
політики у сфері протидії злочинності;

здійснювало інформаційно-аналітичні заходи що-

до встановлення системних причин і умов проявів ор-
ганізованої злочинності та інших видів злочинності, 
протидію яким віднесено до його компетенції;

здійснювало розслідування кримінальних правопо-
рушень, віднесених до його компетенції;

здійснювало оперативно-розшукову діяльність та 
досудове розслідування кримінальних правопору-
шень, віднесених до підслідності Державного бюро 
розслідувань, на підставах та в порядку, встановле-
них законом;

розробляло методику розслідування окремих видів 
злочинів;

вживало заходів щодо відшкодування завданих 
державі збитків і шкоди, забезпечувало можливості 
для конфіскації коштів та іншого майна, одержаного 
внаслідок вчинення злочинів, у порядку, визначеному 
законодавством;

проводило перепідготовку та підвищення кваліфі-
кації працівників Державного бюро розслідувань;

забезпечувало відповідно до законодавства додер-
жання режиму захищеної законом таємниці та іншої 
інформації з обмеженим доступом, а також визначе-
ного законом порядку оприлюднення та надання до-
ступу до публічної інформації.

Метою державної політики, на досягнення якої 
спрямована реалізація бюджетної програми, є підви-
щення рівня захисту і свобод людини, а також інтере-
сів суспільства і держави від протиправних посягань. 
За підсумками роботи, проведеної у 2021 році, спо-
стерігається позитивна динаміка виконання результа-
тивних показників, які першочергово характеризують 
рівень досягнення мети бюджетної програми на пев-
ному етапі.

Державне бюро розслідувань як головний роз-
порядник бюджетних коштів у 2021 році здійсню-

вало свою діяльність у межах бюджетної програми 
6421010 «Забезпечення діяльності Державного бюро 
розслідувань».

Законом України «Про Державний бюджет України 
на 2021 рік» Державному бюро розслідувань були за-
тверджені бюджетні призначення за КПКВК 6421010 
«Забезпечення діяльності Державного бюро розслі-
дувань» у сумі 2 484 078,0 тис. гривень.

За загальним фондом державного бюджету Дер-
жавне бюро розслідувань у 2021 році використало ко-
шти у сумі 2 454 291,0 тис. гривень.

Розписом державного бюджету на 2021 рік видат-
ки за спеціальним фондом не передбачались. Протя-
гом року за спеціальним фондом державного бюдже-
ту були внесені зміни на загальну суму 15 774,0 тис. 
гривень.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, 
а також інвестиційних програм (проєктів) Державно-
му бюро розслідувань Законом України «Про Держав-
ний бюджет України на 2021 рік» не передбачалися.

Ураховуючи вимоги щодо дотримання протиепі-
демічних заходів, встановлених Кабінетом Міністрів 
України на період дії карантину у зв’язку з поширен-
ням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, ознайомитися з ін-
формацією про виконання Державним бюро розслі-
дувань бюджету за 2021 рік за бюджетною програмою 
6421010 «Забезпечення діяльності Державного бюро 
розслідувань», зокрема про досягнення цілей дер-
жавної політики, можна на офіційному вебсайті Дер-
жавного бюро розслідувань (web: www.dbr.gov.ua).

Директор Державного бюро розслідувань  
Олексій СУХАЧОВ

Інформація про виконання Державним бюро розслідувань бюджету  
за 2021 рік за бюджетною програмою 6421010 «Забезпечення діяльності  

Державного бюро розслідувань»
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 березня 2022 р. № 204-р 
Київ

Про затвердження переліку  
адміністративно-територіальних одиниць, 

на території яких надається допомога 
застрахованим особам в рамках Програми 

«єПідтримка»
Затвердити перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких 

платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рам-
ках Програми «єПідтримка», згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 6 березня 2022 р. № 204-р

ПЕРЕЛІК 
 адміністративно-територіальних одиниць, на території  

яких платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове  
державне соціальне страхування, які перебувають на обліку  

на відповідній території,  може надаватися допомога  
в рамках Програми «єПідтримка»

Волинська область
Донецька область 

Житомирська область
Запорізька область
Київська область
м. Київ
Луганська область
Миколаївська область
Одеська область
Сумська область
Харківська область
Херсонська область
Чернігівська область

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 березня 2022 р. № 205-р 
Київ

Про залучення позики  
від Європейського Союзу

Схвалити залучення позики від Європейського Союзу відповідно до Меморанду-
му про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом 
як Кредитором і Кредитної Угоди між Україною як Позичальником та Національним 
банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором, 
що були вчинені 3 березня 2022 р., щодо отримання Україною макрофінансової до-
помоги Європейського Союзу у сумі до 1 млрд. 200 млн. євро.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 березня 2022 р. № 206-р 
Київ

Про призначення Калити Т. В.  
заступником Міністра у справах ветеранів 

України з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій  

і цифровізації
Призначити Калиту Тетяну Вікторівну заступником Міністра у справах ветеранів 

України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі  

у переговорах з Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку щодо укладення 

Угоди про позику (Друге додаткове 
фінансування проекту «Екстрене реагування 

на COVID-19 та вакцинація в Україні») 
між Україною та Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку
1. Утворити делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Друге додаткове фі-
нансування проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні») між 
Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку в такому складі:

МИКИЧАК Ірина Володимирівна — заступник Міністра охорони здоров’я Украї-
ни, глава делегації

АНДРІЄВА Тамара Володимирівна — директор Департаменту міжнародного пра-
ва Міністерства юстиції України

ВДОВИЧЕНКО Андрій Вікторович — радник Департаменту економічної дипломатії 
Міністерства закордонних справ України

ЕЛІШИЄВА Катерина Абухусайнівна — директор Департаменту міжнародних фі-
нансових проектів Міністерства фінансів України

СТРАШНИЙ Андрій Іванович — заступник директора Департаменту координації 
фінансової політики — начальник управління фінансових послуг та взаємодії з між-
народними фінансовими організаціями Міністерства економіки України.

2. Дозволити главі делегації вносити в разі потреби за погодженням із Міністер-
ством закордонних справ України зміни до персонального складу делегації.

3. Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах з Міжнарод-
ним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Друге до-
даткове фінансування проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в 
Україні») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (додають-
ся, для службового користування).

4. Уповноважити Міністра охорони здоров’я України ЛЯШКА Віктора Кириловича 
на підписання Угоди про позику (Друге додаткове фінансування проекту «Екстрене 
реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні») між Україною та Міжнародним бан-
ком реконструкції та розвитку.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
4 березня 2022 року
№26/2022-рп


