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  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення державними нагородами 
України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного су-
веренітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
СКАТЕРНОГО Віктора Анатолійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ВАСИЛЬЄВА Дмитра Миколайовича — підполковника
ГОНЧАРУКА Олега Миколайовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БЛАГОВІСНОГО Вадима Андрійовича — капітана
ВАСИЛЮКА Олександра Вікторовича — майора
ВОВКА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта
ГОРКУНЕНКА Дмитра Олександровича — майора
ДЕРКАЧА Владислава Олексійовича — старшого лейтенанта
ЖИВЕТА Олексія Миколайовича — майора
ЖУЙКА Владислава Володимировича — капітана
КОРМАШОВА Олександра Володимировича — полковника
КУКУРБУ Олександра Васильовича — капітана
ЛАВРИНЮКА Антона Анатолійовича — підполковника
ЛАЗАРЕНКА Ростислава Павловича — майора
ЛЕЩИНСЬКОГО Вадима Анатолійовича — капітана
МОГИЛЬНОГО Володимира Миколайовича — полковника
МОРОЗА Вадима Сергійовича (посмертно) — капітана
НАГАЯ Богдана Богдановича — старшого лейтенанта
ОВСІЄНКА Євгенія Руслановича — старшого лейтенанта
ОТРОЩЕНКА Андрія Володимировича — майора
ПАРХОМЕНКА Єгора Андрійовича — капітана
ПОНЯТОВА Олександра Миколайовича — полковника
СЕРЕДЮКА Єгора Васильовича — капітана
СОЛОДУХІНА Олега Сергійовича — старшого лейтенанта
СТЕПАНОВА Євгенія Володимировича — молодшого лейтенанта
ТКАЧЕНКА Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта
ШИРОКИХ Олександра Юрійовича — підполковника
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
В’ЮНА Тараса Анатолійовича — лейтенанта
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
АМІРОВА Олега Володимировича — сержанта
АНДРІАНОВА Максима Олександровича — старшого солдата
БЕЗУГЛОГО Михайла Олександровича — молодшого сержанта
БИЦЮКА Василя Івановича — молодшого сержанта
БЛИНЗУ Вадима Сергійовича (посмертно) — солдата
ВАСЮКА Ігоря Володимировича — майора
ГЕРАСИМЧУКА Віталія Вікторовича — молодшого сержанта
ДВОРСЬКОГО Олександра Михайловича — сержанта
ЗАПОРОЖАНА Олександра Сергійовича — солдата
ЗАРІЦЬКОГО Владислава Володимировича — старшого солдата
ІЛЬЧЕНКА Романа Григоровича — старшого солдата
КАРНЮШИНА Владислава Васильовича — старшого матроса
КАРПЕНКА Олега Васильовича — старшого солдата
КОВАЛЬЧУКА Анатолія Павловича — старшого солдата
КОРОЛЕВИЧА Олександра Костянтиновича (посмертно) — лейтенанта
КОШМАКА Вадима Сергійовича — молодшого сержанта
ЛОЗКА Валерія Миколайовича — головного сержанта
МАЛІНОВСЬКОГО Сергія Вікторовича — сержанта
МЕРИНОВА Євгенія Олександровича — старшого солдата
МІСАЙЛОВА Віталія Леонідовича — підполковника
НІКІТІНА Дмитра Євгеновича — старшого сержанта
НОВИЦЬКОГО Олексія Валерійовича — солдата
ОВЧАРЕНКА Віталія Вікторовича — сержанта
ОПАНАСЮКА Андрія Федоровича — сержанта
ОСНОВУ Олега Олександровича (посмертно) — лейтенанта
ПАВЛОВСЬКОГО Владислава Анатолійовича — сержанта
ПАСЬКА Владислава Григоровича — солдата
ПІДПЛЕТУ Віталія Володимировича — старшого сержанта
ПЛАВКА Артура Олеговича — молодшого сержанта
ПОГОРЄЛОВА Владислава Геннадійовича (посмертно) — сержанта
ПОНОМАРЕНКА Івана Вікторовича — старшого солдата
ПОНОМАРЬОВА Андрія Олександровича — майора
ПРИХОДЬКА Олександра Віталійовича (посмертно) — солдата
РИБАЛКА Дмитра В’ячеславовича — майора
РУДИЧА Юрія Васильовича — молодшого сержанта
САМАРА Володимира Миколайовича — старшого солдата
САМІНІНА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата
СКРИННІКА Олексія Анатолійовича — солдата
СОЛОШЕНКОВА Костянтина Юрійовича (посмертно) — солдата
СТАСЕНКА Дмитра Олександровича — старшого солдата
СТАФІКОПУЛА Дем’яна Анатолійовича — молодшого лейтенанта
СТЕПАНОВА Олександра Павловича — старшого солдата
ТРИСТАНА Андрія Вікторовича — полковника
ФУРМАНА Олега Анатолійовича — старшого солдата
ШАРАБУНА Івана Івановича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
САВУ Павла Вікторовича — капітана 3 рангу
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
БАБАЄВА Андрія Вадимовича — солдата
БАЛАБУХУ Олексія Сергійовича — підполковника
БІДНИКА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта
БОЛОГОВА Андрія Вікторовича — майора
ВОРОШИЛОВА Сергія Сергійовича — підполковника
ГАМОВА Євгена Федоровича — майора
ГЕРАСИМЧУКА Андрія Анатолійовича — капітана
ГІРНОГО Владислава Романовича — солдата
ГРЕБЧЕНКА Віталія Вікторовича — майора
ГРІНЕВИЧА Олександра Олеговича — молодшого сержанта
ГУЛІВАТОГО Ростислава Дмитровича — солдата
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Дмитра Дмитровича — підполковника
КОВАЛЬЧУКА Андрія Святославовича — підполковника
КОМАРА Олександра Миколайовича — старшого солдата
КСЬОНДЗА Степана Івановича — підполковника
ЛЕОНОВА Святослава Володимировича — штаб-сержанта
МАКСИМКІНА Євгена Анатолійовича — майора

МАТВІЄНКА Олега Анатолійовича — матроса
НЕВМЕРЖИЦЬКОГО Олександра Сергійовича — старшого матроса
ОЛЕКСІЄНКА Олександра Петровича — старшого солдата
ПУХКАЛА Євгена Івановича — капітана
СЛИША Олександра Олександровича — підполковника
СОЛОЩУКА Олександра Сергійовича — старшого матроса
ФЕЩЕНКА Антона Андрійовича — солдата
ФОМІНА Миколу Івановича — старшого матроса
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
ДОРОШЕНКА Віталія Андрійовича — капітана 3 рангу
КРУЖКОВА Віталія Олександровича — старшого матроса
КУЛИКА Андрія Миколайовича — підполковника
ЛИСОГО Романа Миколайовича — старшого матроса
МАТВЄЄВА В’ячеслава Алімовича — штаб-сержанта
ФЕСЯ Максима Сергійовича — старшого матроса.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
22 березня 2022 року
№157/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 березня 2022 р. № 331 
Київ

Про затвердження Порядку надання 
роботодавцю компенсації витрат на оплату 

праці за працевлаштування внутрішньо 
переміщених осіб внаслідок проведення 

бойових дій під час воєнного стану в Україні
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату 

праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведен-
ня бойових дій під час воєнного стану в Україні, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2022 р. № 331

ПОРЯДОК 
надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці  

за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок  
проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні

1. Цей Порядок визначає умови, механізм виплати та порядок використання 
коштів для надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну 
працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб внаслідок прове-
дення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі — компенсація витрат) 
за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Для цілей цього Порядку під терміном «внутрішньо переміщена особа» ро-
зуміється особа, яка після введення Указом Президента України від 24 люто-
го 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» воєнного стану пере-
містилася з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій прово-
дяться бойові дії та яка визначена в переліку адміністративно-територіальних 
одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній те-
риторії, може надаватися допомога в рамках Програми «єПідтримка», затвер-
дженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р.  
№ 204, та отримала довідку внутрішньо переміщеної особи відповідно до По-
рядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміще-
ної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня  
2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (Офіційний вісник 
України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 38, ст. 1145,  № 70, ст. 2312).

Термін «роботодавець» вживається у цьому Порядку в значенні, наведеному 
в Податковому кодексі України.

2. Компенсація витрат надається роботодавцю за кожну працевлаштовану 
особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контрак-
ту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, за таких умов:

роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) 
норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законодавством;

подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV 
квартал 2021 р. або річної звітності за 2021 рік.

Особа з числа внутрішньо переміщених осіб (далі — особа) може бути пра-
цевлаштована на умовах, визначених цим Порядком, один раз.

3. Компенсація витрат надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кож-
ну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на період воєнного 
часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох 
місяців з дня працевлаштування особи на умовах, передбачених пунктом 2 цьо-
го Порядку.

4. Для отримання компенсації витрат роботодавець не раніше, ніж через 
п’ять календарних днів після працевлаштування особи подає до міського, ра-
йонного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру за-
йнятості (далі — центри зайнятості) заяву про компенсацію витрат (далі — за-
ява):

в електронній формі — через Єдиний державний вебпортал електронних по-
слуг (далі — Портал Дія);

в паперовій формі — особисто під час відвідування центру зайнятості або на 
адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

 Заява подається роботодавцем до центру зайнятості, розташованого за міс-
цезнаходженням роботодавця.

Форма заяви затверджується Державним центром зайнятості, крім форми 
заяви, яка подається засобами Порталу Дія.

5.  До заяви, поданої до центру зайнятості в паперовій формі (зокрема на 
адресу електронної пошти), додаються:

копія наказу про працевлаштування особи;
документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених 

пунктом 2 цього Порядку; 
відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім’я, по 

батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання від-

мовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 
відмітку в паспорті); 

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 
6. Для подання заяви в електронній формі через Портал Дія роботодавець 

повинен: 
1) створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та 

пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
2) заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами Порталу 

Дія і містить такі відомості:
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявнос-

ті) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;
дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім’я, по батькові (за на-

явності); 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер 

паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і 
мають відмітку в паспорті);

дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передба-
чених пунктом 2 цього Порядку;

розрахунковий рахунок роботодавця.
За наявності технічної можливості формування заяви в електронній формі 

здійснюється з урахуванням відомостей, отриманих через Портал Дія з інших 
електронних інформаційних ресурсів або інформаційних систем органів дер-
жавної влади у порядку інформаційної взаємодії, зокрема:

з Державного реєстру фізичних осіб платників податків — про особу та її ре-
єстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) 
та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релі-
гійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючо-
му органу і мають відмітку в паспорті);

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань — про найменування юридичної особи або пріз-
вище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, код згід-
но з ЄДРПОУ;

із реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб Державного реє-
стру загальнообов’язкового державного соціального страхування — про робо-
тодавців та подані ними відомості про застрахованих осіб відповідно;

з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених  
осіб — про номер та дату видачі довідки про взяття на облік внутрішньо пере-
міщеної особи.

7. Для визначення та підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у 
заяві, використовуються відомості, подані Пенсійним фондом України.

ДПС протягом одного робочого дня з дня набрання чинності постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331 «Про затвердження 
Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працев-
лаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій 
під час воєнного стану в Україні” передає Пенсійному фонду України відомості 
про страхувальників, які перебувають на обліку як платники єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування або звільнені від сплати 
зазначеного внеску, сформовані ДПС станом на 1 число місяця.

Пенсійний фонд України на підставі відомостей, що обробляються у реє-
стрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування про застрахованих осіб, та на підставі інформа-
ції ДПС про страхувальників, яка поновлюється щомісяця до 10 числа, фор-
мує та передає Мінцифри інформацію про застрахованих осіб, працевлашто-
ваних у відповідного страхувальника, що містить актуальні відомості на дату 
та час її формування.

Порядок інформаційної взаємодії між ДПС, Пенсійним фондом України та 
Мінцифри, структура та формат інформації, зазначеної в цьому пункті, що пе-
редається, визначаються в договорі інформаційної взаємодії.

8. Після підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у заяві, ін-
формація про подані заяви вноситься до Реєстру роботодавців отримувачів 
компенсації витрат. Мінцифри  кожного дня, крім святкових та вихідних днів, 
шляхом інформаційної взаємодії подає Державному центру зайнятості Реєстр 
роботодавців отримувачів компенсації витрат з відомостями за попередню до-
бу, сформований засобами Порталу Дія, з накладеною кваліфікованою елек-
тронною печаткою технічного адміністратора Порталу Дія. 

Роботодавцю автоматично засобами Порталу Дія  надходить повідомлення 
про результати обробки інформації для отримання компенсації витрат.

9. Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат прийма-
ється регіональним центром зайнятості та оформлюється відповідним наказом 
протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця (крім 
подання заяви через Портал Дія).

Рішення щодо відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональ-
ним центром зайнятості у разі:

невідповідності роботодавця вимогам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку;
невідповідності особи критеріям, зазначеним у цьому Порядку.
Повідомлення про прийняте рішення щодо надання компенсації витрат, від-

мови у її наданні надсилається роботодавцю протягом трьох календарних днів 
у спосіб, обраний роботодавцем для подання заяви (крім подання заяви че-
рез Портал Дія).

10. Регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів робото-
давцю за перший місяць роботи працівника протягом п’яти робочих днів після 
прийняття рішення щодо надання компенсації витрат або отримання відомос-
тей з Реєстру роботодавців отримувачів компенсації витрат через Портал Дія.

11. У разі припинення трудових відносин, зокрема розірвання строкового 
або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за  
сумісництвом,  до завершення строку виплати компенсації витрат, роботода-
вець протягом п’яти робочих днів з дня такого припинення зобов’язаний повер-
нути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок регіонального центру 
зайнятості. Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою 
компенсації витрат (6500 гривень) та її розміром, розрахованим пропорційно 
відпрацьованому працівником часу на місяць.

12. Для отримання компенсації витрат за другий місяць роботодавець під-
тверджує продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо 
надання компенсації витрат, засобами Порталу Дія або шляхом подання пові-
домлення центру зайнятості (безпосередньо або на адресу електронної пошти). 

Регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодав-
цю за другий місяць роботи працівника протягом п’яти робочих днів після над-
ходження повідомлення про підтвердження продовження зайнятості цих осіб.

13. Державний центр зайнятості кожного дня на підставі отриманих заявок 
на потребу в коштах для надання компенсації витрат надсилає до Мінекономіки 
подання щодо перерахування коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття  (далі — Фонд) для 
надання компенсації витрат (далі — подання) за формою, затвердженою Мі-
некономіки.

14. Мінекономіки на підставі подання перераховує кошти Державному цен-
тру зайнятості на рахунок 3554 «Рахунки державних цільових фондів”, відкри-
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ДОКУМЕНТИ

ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному 

провадженні №22020160000000091 від 10.07.2020 стосовно 
підозрюваного Шацького Ю. М.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Оде-
си Осііка Д. В. від 17.03.2022 (справа №522/19424/20, провадження  
№1-кс/522/1871/22) надано дозвіл на здійснення спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22020160000000091 від 10.07.2020 стосовно громадянина Украї-
ни Шацького Юрія Михайловича, 25.05.1953 р.н. (адреса реєстрації: 
Україна, Луганська область, м. Луганськ, квартал Якіра, 2, кв. 4; адре-
са проживання: Україна, Луганська область, м. Луганськ, вул. Веде-
ніна, 85), підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Шацького Ю. М.  

при здійсненні спеціального досудового розслідування  
у кримінальному провадженні 

№22020160000000091 від 10.07.2020
Підозрюваний Шацький Юрій Михайлович, 25.05.1953 р.н. (адре-

са реєстрації: Україна, Луганська область, м. Луганськ, квартал Якіра, 
2, кв. 4, адреса проживання: Україна, Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Веденіна, 85), у відповідності до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України Вам необхідно з’явитися 04.04.2022 о 10:00 до службового 
кабінету №289/02 слідчого відділу Управління Служби безпеки Укра-
їни в Одеській області, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 
Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковни-
ка юстиції Проскуріна О. М, за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Єврей-
ська, 43, р.т. +380487792023, для повідомлення про завершення до-
судового розслідування, відкриття й ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування, а також вручення прокурором обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні №22020160000000091, внесеному до Єдино-
го реєстру досудових розслідуань 10.07.2020, в якому Ви є підозрю-
ваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчо-
го без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК Украї-
ни, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України. При собі не-
обхідно мати документи, що посвідчують особу. 

2402 Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, ци-
гарки, з тютюном або його замінниками

2706000000 Смоли кам’яновугільні і буровугільні або торф’яні та інші міне-
ральні смоли, зневоднені або незневоднені, і продукти часткової 
дистиляції, включаючи «відновлені» смоли

2708 Пек або кокс пековий, одержаний із кам’яновугільної смоли або з 
інших мінеральних смол

271390 Інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержа-
них із бітумінозних порід

4707200000 Інший папір або картон, одержані головним чином з вибіленої це-
люлози, не забарвлені в масі

8433 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогос-
подарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газо-
нокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або 
вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських 
продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437

8542319000 Процесори та контролери, об’єднані чи не об’єднані із 
запам’ятовувальними пристроями, перетворювачами, логічни-
ми схемами, підсилювачами, синхронізаторами або іншими схе-
мами: інші

90029000 Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з  
будь-яких матеріалів, оправлені, для інструментів або апаратури, 
крім таких елементів, з оптично необробленого скла: інші».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 березня 2022 р. № 341 
Київ

Про внесення зміни до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 12 січня 2022 р. № 44

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. 

№ 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та 
скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 
наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» (Офіційний ві-
сник України, 2022 р., № 11, ст. 586), доповнивши її пунктом 3 такого змісту:

«3. Установити, що період дії воєнного стану, а також наступні три місяці піс-
ля його припинення або скасування, не враховуються під час обчислення стро-
ків, визначених Порядком присудження ступеня доктора філософії та скасу-
вання рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, нау-
кової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженим ці-
єю постановою.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 березня 2022 р. № 344 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 1 березня 2022 р. № 174
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. 

№ 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон 
України в умовах воєнного стану», виклавши пункт 1 в такій редакції:

«1. Установити, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кор-
дон України гуманітарної допомоги від донорів (у значенні Закону України «Про 
гуманітарну допомогу») здійснюється за місцем перетину митного кордону 
України шляхом подання декларації, заповненої особою, що перевозить відпо-
відний товар, за формою згідно з додатком без застосування заходів нетариф-
ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Товари, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу першого цього 
пункту, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без 
прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів 
з питань гуманітарної допомоги.

При цьому Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р.  
№ 544 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 12, ст. 481; 2013 р., № 31, ст. 
1081), та Порядок взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади 
та Національного банку щодо реалізації Закону України «Про гуманітарну до-
помогу», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2013 р. № 241 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 29, ст. 990; 2016 р., № 6, 
ст. 308), не застосовуються.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 березня 2022 р. № 342 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 16 листопада 2001 р. № 1557  
і від 18 квітня 2018 р. № 338

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р.  

№ 1557 «Про затвердження переліку закладів культури і мистецтва, які утриму-
ються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, та пе-
реліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з дер-
жавного бюджету» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2098; 2015 р., 
№ 40, ст. 1211; 2019 р., № 43, ст. 1508, № 61, ст. 2132; 2021 р., № 92, ст. 5963) і 
від 18 квітня 2018 р. № 338 «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення загальнодержавних захо-
дів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, 
ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, між-
національних відносин, релігії та захисту прав національних меншин» (Офіцій-
ний вісник України, 2018 р., № 39, ст. 1373; 2019 р., № 61, ст. 2132; 2020 р.,  
№ 93, ст. 3008; 2021 р., № 92, ст. 5963, № 100, ст. 6609) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою  Кабінету Міністрів України 

від 21 березня  2022 р. № 342
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов  Кабінету Міністрів України 
від 16 листопада 2001 р. № 1557 і  від 18 квітня 2018 р. № 338 

1. Пункт 2 переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здій-
снюються з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 16 листопада 2001 р. № 1557, після слів «міжнародні захо-
ди, зокрема Венеціанського бієнале сучасного мистецтва» доповнити словами 
«, міжнародні заходи, які проводяться з метою залучення під час воєнного ста-
ну в Україні грошових коштів та інших ресурсів для збереження та відновлення 
культурної спадщини та культурних цінностей України».

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охоро-
ни культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних ціннос-
тей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захис-
ту прав національних меншин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 квітня 2018 р. № 338:

1) підпункт 1 пункту 3 після слів «міжнародних заходів, у тому числі Вене-
ціанського бієнале сучасного мистецтва» доповнити словами «, міжнародних 
заходів, які проводяться з метою залучення під час воєнного стану в Україні 
грошових коштів та інших ресурсів для збереження та відновлення культурної 
спадщини та культурних цінностей України»;

2) пункт 4 після слів «та інші витрати, безпосередньо пов’язані з проведен-
ням заходів» доповнити словами «, а також витрати на оплату у 2022 році про-
їзду, забезпечення харчування та організацію заходів художнього колективу 
Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла 
Вірського з метою залучення грошових коштів для збереження та відновлення 
культурної спадщини і культурних цінностей України.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 березня 2022 р. № 343 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 26 лютого 2022 р. № 162
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р.  

№ 162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на пе-
ріод введення воєнного стану» такі зміни:

пункт 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«з метою забезпечення своєчасної виплати пенсій за квітень 2022 р. на тери-

торії адміністративно-територіальних одиниць, на яких проводяться бойові дії 
та які визначені Мінрегіоном з переліку, затвердженого розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 «Про затвердження пере-
ліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається до-
помога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка», фінансуван-
ня та виплата пенсій особам, яким виплачується пенсія через їх поточні рахун-
ки в банках або через національного оператора поштового зв’язку, функції яко-
го виконує акціонерне товариство «Укрпошта», за датами виплати, визначени-
ми Пенсійним фондом України за погодженням з Міністерством соціальної по-
літики, здійснюється починаючи з 25 березня 2022 р. в межах фінансових мож-
ливостей Пенсійного фонду України.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
доповнити постанову пунктом 3 такого змісту:
«3. Неможливість (у тому числі технічна) доставки акціонерним товариством 

«Укрпошта» пенсій, грошової допомоги на території адміністративно-територі-
альних одиниць, зазначених в абзаці п’ятому пункту 1 цієї постанови, включа-
ючи втрату відомостей на виплату пенсій, грошової допомоги, відсутність го-

тівкових коштів, посвідчується відповідною військово-цивільною адміністраці-
єю. Невиплачені суми пенсій, грошової допомоги включаються до виплати у на-
ступних виплатних періодах.».

2. Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів забезпечити пе-
редбачення коштів, необхідних для проведення фінансування та виплати пен-
сій, грошової допомоги, передбачених цією постановою.

3. Рекомендувати:
1) Національному банку, акціонерному товариству «Державний ощадний 

банк України» разом з Міністерством фінансів забезпечити підкріплення акціо-
нерного товариства «Укрпошта» та уповноважених банків готівкою національ-
ної валюти для своєчасного одержання відповідних сум пенсій та грошової до-
помоги їх одержувачами;

2) уповноваженим банкам разом із акціонерним товариством «Укрпошта», 
підприємствами/фізичними особами — підприємцями, якими застосовуються 
електронні платіжні засоби з метою проведення оплати вартості товарів чи по-
слуг та які оснащені платіжним терміналом, створити умови для безперешкод-
ного зняття готівкових коштів одержувачами пенсій та грошової допомоги, які 
одержують такі виплати через поточні рахунки в уповноважених банках, в тому 
числі із використанням платіжних терміналів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 березня 2022 р. № 234-р 
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду 
державного бюджету

1. З метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного ста-
ну, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про вве-
дення воєнного стану в Україні», виділити Міністерству оборони 10 000 000 тис. 
гривень за програмою 2101150 «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт 
озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» на закупівлю озброєння 
та військової техніки для потреб Збройних Сил.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів ре-
зервного фонду державного бюджету.

2. Міністерству оборони подати до 30 грудня 2022 р. Міністерству фінансів, 
Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про викорис-
тання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 березня 2022 р. № 235-р 
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного 
товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України»
Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», підпунк-

ту 35 пункту 70 Статуту акціонерного товариства «Національна акціонерна ком-
панія «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 грудня 2016 р. № 1044, надати згоду на вчинення акціонерним товариством 
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з публічним акціонерним 
товариством акціонерний банк «Укргазбанк» правочину із загальним лімітом 3 
млрд. гривень шляхом укладення кредитного договору про надання кредиту у 
формі відновлювальної кредитної лінії (на умовах, що додаються до оригіналу).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають мате-

ріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 ро-
ку за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого ан-
тикорупційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійсню-
вати спеціальне судове провадження у кримінальному проваджен-
ні за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове 
засідання, яке відбудеться 29 березня 2022 року о 16 годині 30 хвилин 
у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Пе-
ремоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимиро-
вич, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець 
м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє 
відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті 
Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Украї-
ни, викликається в судове засідання, яке відбудеться 29 березня 2022 
року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного су-
ду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), 
головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.


