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  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про утворення військових адміністрацій 
населених пунктів у Донецькій області

На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утворити на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів До-
нецької області, утворених Указами Президента України від 19 лютого 2021 року  
№ 61/2021 «Про утворення та реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у До-
нецькій області» та від 26 травня 2021 року № 210/2021 «Про утворення військово-
цивільної адміністрації», такі військові адміністрації населених пунктів:

Авдіївську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;
Вугледарську міську військову адміністрацію Волноваського району Донецької 

області;
Мар’їнську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької об-

ласті;
Очеретинську селищну військову адміністрацію Покровського району Донецької 

області;
Світлодарську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької об-

ласті;
Слов’янську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької 

області;
Торецьку міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області.
У зв’язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених 

у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміні-
страцій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною вій-
ськовою адміністрацією своїх повноважень.

2. Утворити Дружківську міську військову адміністрацію Краматорського району 
Донецької області.

3. Генеральному штабу Збройних Сил України, Донецькій обласній державній ад-
міністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у стат-
тях 1 і 2 цього Указу.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
30 березня 2022 року
№188/2022

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 березня 2022 р. № 385 
Київ

Деякі питання тимчасового переміщення 
(евакуації) дітей та осіб, які проживають  
або зараховані до закладів різних типів, 

форм власності та підпорядкування  
на цілодобове перебування, в умовах 

воєнного стану
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок тимчасового переміщення (евакуації) та забезпечення 

умов для перебування на території України, де не ведуться бойові дії, або за межами 
України дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм 
власності та підпорядкування на цілодобове перебування, що додається.

2. Обласним, Київській міській військовим адміністраціям вжити заходів до невід-
кладного тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб, які проживають або за-
раховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобо-
ве перебування, що розташовані в зоні активних бойових дій або наближених до неї 
населених пунктах, на територію, на якій не ведуться бойові дії, або за межі України.

3. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Мініс-
терству оборони, Міністерству внутрішніх справ за участю акціонерного товари-
ства «Українська залізниця» визначити безпечні маршрути тимчасового переміщен-
ня (евакуації) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, 
форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, що розташовані в 
зоні активних бойових дій або наближених до неї населених пунктах, на територію, 
на якій не ведуться бойові дії.

4. Національній соціальній сервісній службі, Міністерству охорони здоров’я, Мі-
ністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони, Мі-
ністерству молоді та спорту, Міністерству культури та інформаційної політики, об-
ласним, Київській міській військовим адміністраціям визначити організації, заклади 
і установи на території, на якій не ведуться бойові дії, до яких можуть бути тимчасо-
во розміщені діти та особи, які проживають або зараховані до закладів різних типів, 
форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, що розташовані в 
зоні активних бойових дій або наближених до неї населених пунктах.

5. Національній соціальній сервісній службі, Адміністрації Державної прикордон-
ної служби та Міністерству закордонних справ забезпечити ведення обліку тимчасо-
во переміщених (евакуйованих) дітей та осіб, які проживають або зараховані до за-
кладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, 
які тимчасово перемістилися за межі України, та їх супроводжуючих осіб із зазначен-
ням найменування держав і населених пунктів спрямування.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 24 
лютого 2022 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 березня 2022 р. № 385

ПОРЯДОК 
тимчасового переміщення (евакуації) та забезпечення  

умов для перебування на території України, де не ведуться  
бойові дії, або за межами України дітей та осіб, які проживають 

або зараховані до закладів різних типів, форм власності  
та підпорядкування на цілодобове перебування

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення безпеки дітей та осіб, які про-
живають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкуван-
ня на цілодобове перебування, що розташовані в зоні активних бойових дій або на-
ближених до неї населених пунктах (далі — діти та особи), шляхом вжиття заходів 
до їх тимчасового переміщення (евакуації), забезпечення розміщення, належного до-
гляду та виховання.

2. Дія цього Порядку поширюється на такі заклади різних типів, форм власності 
та підпорядкування, як будинки дитини (у тому числі спеціалізовані), центри медич-
ної реабілітації та паліативної допомоги дітям; заклади дошкільної та загальної се-
редньої освіти (у тому числі дитячі будинки, санаторні, спеціальні, спеціалізовані за-
клади загальної середньої освіти із пансіонами (інтернатами) в їх складі); малі гру-
пові будинки; притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, 
центри соціальної підтримки дітей і сімей, стаціонарні служби (відділення) центрів 
соціальних служб, що здійснюють соціально-психологічну реабілітацію дітей, стаці-
онарні служби (відділення) соціально-психологічної реабілітації дітей (надання по-

слуг із соціально-психологічної реабілітації дітям, які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах) центрів надання соціальних послуг; школи та професійні училища 
соціальної реабілітації; дитячі будинки-інтернати системи соціального захисту насе-
лення; будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, спеціа-
лізовані будинки для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та осіб з інва-
лідністю, інші заклади, що забезпечують тимчасове проживання та надання соціаль-
них послуг повнолітнім особам, сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життє-
вих обставинах; інші заклади (у тому числі засновані громадськими, благодійними та 
релігійними організаціями), в яких передбачено проживання або цілодобове перебу-
вання дітей та осіб (далі — заклади). 

3. До груп дітей та осіб, які можуть бути тимчасово переміщені (евакуйовані) від-
повідно до цього Порядку, належать:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які не досягли 18-річно-
го віку, у тому числі діти з інвалідністю, та проживають або зараховані до закладів; 

діти, які не досягли 18-річного віку, не належать до категорії дітей-сиріт, дітей, по-
збавлених батьківського піклування, у тому числі дітей з інвалідністю, та зараховані 
до закладів на цілодобове перебування;

особи похилого віку, особи з інвалідністю, які проживають в закладах або зарахо-
вані до них на цілодобове перебування, отримують соціальні послуги із стаціонарно-
го догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання; 

повнолітні особи, у тому числі особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обста-
винах, які тимчасово проживали в закладах, що надають соціальні послуги.

4. Обласні, Київська міська військові адміністрації у взаємодії з відповідними ра-
йонними військовими адміністраціями, виконавчими органами міських, сільських, 
селищних рад за місцем розташування закладів забезпечують:

1) проведення постійної оцінки стану безпеки перебування дітей та осіб у закла-
дах, розташованих на території відповідних областей, м. Києва, з урахуванням інфор-
мації Збройних Сил, Міноборони, територіальних органів ДСНС, Національної поліції 
про території, де ведуться бойові дії, а також території, куди можуть бути тимчасово 
переміщені (евакуйовані) діти та особи;

2) збір і оновлення інформації щодо закладів, зокрема про:
фактичну кількість дітей та осіб, які проживають або перебувають у кожному за-

кладі;
вік, стан здоров’я, мобільність, дієздатність, статус дітей та осіб, які проживають 

або перебувають у закладі (дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклу-
вання, дитина, яка залишилася без піклування батьків, дитина та особа, яка перебу-
ває у складних життєвих обставинах, дитина та особа з інвалідністю, дитина, якій 
не встановлено інвалідність, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової систе-
ми, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, он-
когематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розла-
ди, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, по-
требує паліативної допомоги), можливість контактування із законними представни-
ками (у разі їх наявності); 

фактичну кількість персоналу для забезпечення догляду, виховання дітей та осіб;
кількість вільних ліжко-місць у закладах та можливість розгортання додаткових 

ліжко-місць;
наявність ресурсів у закладах (опалення, водопостачання, електроенергія, кіль-

кість продуктів харчування, води, лікарських засобів, засобів гігієни, одягу, взуття 
тощо) та їх дефіцит для задоволення потреб дітей та осіб, а також працівників у за-
кладах;

особливості будівель кожного закладу (кількість, наявність захисних споруд ци-
вільного захисту, підвалів або інших приміщень, придатних для укриття дітей та осіб, 
у тому числі дітей та осіб з інвалідністю, та персоналу, віддаленість від магістра-
лей, транспортного сполучення, стратегічних об’єктів, по яких можуть здійснювати-
ся обстріли);

можливості щодо прийому з інших закладів дітей та осіб;
контактні номери телефонів керівників та інших працівників закладів;
адреси місцезнаходження закладів;
3) постійний обмін інформацією про заклади, визначеною підпунктами 1 і 2 цьо-

го пункту, із:
структурними підрозділами з питань цивільного захисту місцевих органів вико-

навчої влади (органів місцевого самоврядування) — для оперативного корегування 
відповідних планів цивільного захисту на особливий період; 

Нацсоцслужбою, МОН, МОЗ, МВС, Міноборони, Мінмолодьспортом,  МКІП — для 
визначення організацій, закладів і установ, до яких можуть бути розміщені діти та 
особи з урахуванням їх потреб;

4) узгодження з Мінреінтеграції, МВС, Збройними Силами за участю АТ «Укрзаліз-
ниця» маршрутів тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб, у тому числі за 
можливості у супроводі службового автомобіля Національної поліції, ДСНС та брига-
ди екстреної (швидкої) медичної допомоги.

5. Служби у справах дітей, структурні підрозділи з питань соціального захисту 
населення, охорони здоров’я, освіти та науки обласних, Київської міської військо-
вих адміністрацій залежно від підпорядкування (сфери управління) закладу у вза-
ємодії з відповідними структурними підрозділами районних військових адміністра-
цій, виконавчими органами міських, сільських, селищних рад із залученням пред-
ставників благодійних і громадських організацій та адміністрації закладів забезпечу-
ють своєчасну підготовку дітей та осіб до тимчасового переміщення (евакуації), зо-
крема щодо: 

проведення роз’яснювальної роботи з працівниками, дітьми та особами щодо дій 
під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню, артобстрілів, обстрілів 
стрілецькою зброєю, вибухів, а також надання першої домедичної допомоги;

ознайомлення дітей та осіб з правилами поведінки під час тимчасового перемі-
щення (евакуації);

забезпечення дитини та особи речами першої необхідності (засоби гігієни, спідня 
білизна, одяг та взуття відповідно до сезону, ліки за індивідуальними рецептами для 
кожної конкретної дитини та особи, рецепти на ліки) та особистими речами, що ста-
новлять цінність (є важливими) для них;

надання дитині та особі копій її документів та інформації про контактну особу, яка 
відповідає за них, для зв’язку з ними у разі, коли дитина та особа з будь-яких при-
чин залишиться без супроводу;

визначення працівників закладу, які будуть супроводжувати під час переміщення 
(евакуації) дітей та осіб (далі — супроводжуючі особи);

підготовки базового набору речей першої необхідності для дітей та осіб, що пере-
дається в розпорядження кожної супроводжуючої  особи;

збереження персональних даних про дітей та осіб та особових справ,   своєчасної 
передачі копій (у тому числі в електронному вигляді) особових справ дітей та осіб (у 
тому числі медичної документації та інших документів) керівниками закладів служ-
бам у справах дітей, структурним підрозділам з питань соціального захисту населен-
ня, охорони здоров’я, освіти і науки обласних, Київської міської військових адміні-
страцій залежно від підпорядкування (сфери управління) закладу за місцем розта-
шування закладу;

наявності у керівника закладу плану евакуації закладу, контактних даних органів, 
що здійснюють тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, а також осіб, відпо-
відальних за прийом за місцем переміщення (евакуації) дітей та осіб. 

6. Заходи з підготовки до тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб в 
межах України та за її межами здійснюються на підставі наказу керівника закладу.

7. З метою вирішення питання щодо тимчасового переміщення (евакуації) дітей та 
осіб у межах України керівник закладу забезпечує:

1) опрацювання з обласною, Київською міською військовою адміністрацією за 
місцем розташування закладу питання щодо:

можливості забезпечення тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб до 
організації, закладу чи установи, які розташовані в населеному пункті, де не ведуться 
бойові дії, та їх розміщення в них з метою створення умов для проживання та догля-
ду, виховання дітей та осіб відповідно до їх потреб;

узгодження маршруту тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб (у тому 
числі щодо можливості їх супроводу службовими автомобілями Національної поліції, 
ДСНС та бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги);

чисельності супроводжуючих осіб;
2) видання наказу про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, його по-

годження з обласною, Київською міською військовою адміністрацією за місцем роз-

ташування закладу, а у разі відсутності технічної можливості надання погодження з 
відповідною військовою адміністрацією — з Нацсоцслужбою, МОН, МОЗ, МВС, Мі-
ноборони, Мінмолодьспортом, МКІП залежно від підпорядкування (сфери управлін-
ня) закладу.

Наказ може прийматися про тимчасове переміщення (евакуацію) окремих груп ді-
тей та осіб з урахуванням їх віку та стану здоров’я.

У разі коли виникає потреба для повторного тимчасового переміщення (евакуа-
ції) окремих груп дітей та осіб наказ про таке переміщення (евакуацію) приймає ке-
рівник закладу, а у разі відсутності технічної можливості — керівник організації, за-
кладу чи установи, де вони тимчасово розміщені, з урахуванням вимог, визначених 
цим пунктом;

3) надання службі у справах дітей, структурному підрозділу з питань соціального 
захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки обласної, Київської міської вій-
ськової адміністрації залежно від підпорядкування (сфери управління) закладу за 
місцем його розташування копії наказу про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей 
та осіб, списків, які є невід’ємною частиною наказу,  із зазначенням:

прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження дітей та осіб;
прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження супроводжуючих 

осіб із визначенням відповідальності кожної такої особи за конкретних дітей та осіб; 
стану здоров’я, мобільності, дієздатності, статусу дітей та осіб, які проживають 

або перебувають у закладі (дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклу-
вання, дитина, яка залишилася без піклування батьків, дитина та особа, яка перебу-
ває у складних життєвих обставинах, дитина та особа з інвалідністю, дитина, якій 
не встановлено інвалідність, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової систе-
ми, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, он-
когематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розла-
ди, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок 
IV ступеня, дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, по-
требує паліативної допомоги), можливості контактування із законними представни-
ками (у разі їх наявності); 

4) видання наказу про організацію роботи супроводжуючих осіб (відрядження 
або переведення на дистанційну роботу) із можливістю визначення графіка їх рота-
ції (взаємозамінності);

5) вжиття заходів до перевезення оригіналів особових справ дітей та осіб (у тому 
числі медичної документації та інших документів) до організації, закладу чи устано-
ви, в яких будуть тимчасово перебувати діти та особи;

6) формування груп дітей та осіб із супроводжуючими особами з розрахунку од-
на супроводжуюча особа не більше ніж на 15 дітей/чотири дитини з інвалідністю.

Для супроводження інших категорій осіб (у тому числі повнолітніх осіб, сімей з ді-
тьми, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю) кількість супроводжуючих осіб визна-
чається керівником закладу з урахуванням стану здоров’я та здатності таких осіб пі-
клуватися про себе.

У разі коли керівник закладу не може безпосередньо супроводжувати дітей та 
осіб, він зобов’язаний уповноважити одну із супроводжуючих осіб на виконання по-
вноважень, визначених пунктом 17 цього Порядку;

7) забезпечення дітей та осіб, а також супроводжуючих осіб:
речами першої необхідності (засоби гігієни, спідня білизна, одяг та взуття від-

повідно до сезону, ліки за індивідуальними рецептами для кожної конкретної ди-
тини та особи, рецепти на ліки) та особистими речами, що становлять для них цін-
ність (є важливими);

базовим набором речей першої необхідності, продуктами харчування (вода, їжа) 
на період тимчасового переміщення (евакуації);

8) в найкоротший строк інформування територіального органу Національної по-
ліції про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб з наданням копії наказу із 
списками дітей та осіб, супроводжуючих осіб для забезпечення супроводу та вжиття 
заходів до організації їх безпеки. 

8. Обласна, Київська міська військова адміністрація на території, на якій не ве-
дуться бойові дії, з метою задоволення потреб тимчасово переміщених (евакуйова-
них) дітей та осіб забезпечує підготовку організацій, закладів та установ для їх роз-
міщення, зокрема:

своєчасну підготовку та облаштування захисних споруд цивільного захисту, під-
валів або інших приміщень, придатних для укриття дітей та осіб та персоналу і без-
печного перебування в них;  

перевірку наявності опалення, водопостачання, електроенергії;
наявність необхідного запасу продуктів харчування (вода, їжа), лікарських засо-

бів, засобів гігієни, одягу, взуття тощо;
облаштування спальних місць відповідно до віку та потреб дітей та осіб, у тому 

числі дітей та осіб з інвалідністю; 
залучення необхідної кількості працівників до роботи з тимчасово переміщеними 

(евакуйованими) дітьми та особами;  
здійснення прийому, розміщення, ведення обліку тимчасово переміщених (еваку-

йованих) дітей та осіб;
оцінювання потреб дітей та осіб у послугах та підтримці;
організацію харчування дітей та осіб;
надання речей першої необхідності, лікарських засобів, засобів для пересування 

дітям та особам з числа маломобільних груп населення відповідно до потреб; 
надання освітніх послуг дітям відповідно до їх віку та рівня розвитку, реабіліта-

ційної, медичної, психологічної та іншої допомоги дітям та особам з урахуванням 
їх потреб;

сприяння супроводжуючим особам у представництві інтересів дітей та осіб в ор-
ганах державної влади, органах місцевого самоврядування, вирішення питань випла-
ти державної соціальної допомоги, пенсійного забезпечення;

надання допомоги у працевлаштуванні повнолітніх працездатних осіб;
внесення до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбав-

лених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклу-
вальників, прийомних батьків, батьків-вихователів інформації про тимчасове перемі-
щення (евакуацію) та місце фактичного розміщення дітей, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

9. Рішення про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб за межі України 
приймається за умови надання обґрунтування такого переміщення (евакуації) та не-
доцільності його здійснення в межах України, а також наявності можливостей ство-
рення належних умов для їх розміщення з урахуванням потреб у особливих умо-
вах догляду.

До тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей та осіб за межами України за-
стосовується тимчасовий захист як форма міжнародного захисту у значенні стат-
ті 9 Конвенції про статус біженців, ратифікованої Законом України від 10 січня  
2002 р. № 2942-III.

10. Перетин групами дітей та осіб державного кордону здійснюється в порядку, 
встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 «Про 
затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (ЗУ 
України, 1995 р., № 4, ст. 92; Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2239). 

11. Керівник закладу для прийняття рішення про тимчасове переміщення (евакуа-
цію) дітей та осіб за межі України інформує службу у справах дітей, структурний під-
розділ з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти та науки об-
ласної, Київської міської військової адміністрації залежно від підпорядкування (сфе-
ри управління) закладу за місцем його розташування та Нацсоцслужбу щодо необ-
хідності виїзду дітей та осіб за межі України.

12. Служба у справах дітей, структурний підрозділ з питань соціального захис-
ту населення, охорони здоров’я, освіти та науки обласної, Київської міської військо-
вої адміністрації залежно від підпорядкування (сфери управління) закладу за місцем 
його розташування або Нацсоцслужба надають керівнику закладу інформацію про 
установи і організації різних типів та форм власності, які уповноважені державою 
остаточного перебування дітей та осіб або органами місцевого самоврядування та-
кої держави на здійснення заходів щодо прийому та супроводу дітей та осіб з ураху-
ванням запрошень, отриманих від таких установ і організацій (далі — запрошення).

Керівник закладу може отримати запрошення самостійно. У такому разі керівник 
закладу інформує службу у справах дітей, структурний підрозділ з питань соціально-
го захисту населення, охорони здоров’я, освіти та науки обласної, Київської міської 
військової адміністрації залежно від підпорядкування (сфери управління) закладу та 
Нацсоцслужбу про отримане запрошення.
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ДОКУМЕНТИ

ОГОЛОШЕННЯ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХОТЕЙ 2019» повідомляє про призупи-
нення дії трудових договорів на строк з 24.03.2022 року до дня при-
пинення або скасування воєнного стану, введеного відповідно до За-
кону України «Про правовий режим воєнного стану» (якщо ПРИВАТ-
НИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ХОТЕЙ 2019» не буде прийнято рішення ра-
ніше поновити відповідні трудові договори або деякі з них), наступ-
них працівників:

Ангелюк Тарас Васильович, Андріука Ірина Олександрівна, Андруш-
ко Оксана Михайлівна, Анісімова Алла Іванівна, Багаєва Марія Іванівна, 
Бадрак Валентина Павлівна, Байраковська Ліна Дмитрівна, Барсукова 
Вікторія Іванівна, Барчук Богдан Васильович, Беляга Світлана Микола-
ївна, Бойко Андрій Володимирович, Бойко Оксана Миколаївна, Бойко 
Олександр Володимирович, Бондар Любов Миколаївна, Бондарук На-
талія Петрівна, Борейко Маріанна Сергіївна, Бородай Василь Володи-
мирович, Бороденко Олена Михайлівна, Босюк Мирослава Анатоліїв-
на, Братченко Руслан Миколайович, Бублик Олександра Володимирів-
на, Бурдова Лідія Володимирівна, Бутенко Надія Іванівна, Василенко 
Антоніна Павлівна, Васильчук Ганна Григорівна, Велігдус Дмитро Кос-
тянтинович, Велікдус Наталія Анатоліївна, Верещак Неля Андріївна, Ве-
рич Сергій Васильович, Веровчук Людмила Миколаївна, Вєтрова Надія 
Миколаївна, Висоцький Руслан Петрович, Войтишена Оксана Володи-
мирівна, Волощук Оксана Володимирівна, Гаврилова Олена Леонідів-
на, Гаєвська Марія Сергіївна, Гайченя Вікторія Михайлівна, Галат Світ-
лана Іванівна, Ганусяк Василь Михайлович, Гарматюк Юлія Миколаїв-
на, Герасименко Віктор Петрович, Герус Світлана Іванівна, Глушко Во-
лодимир Валерійович, Гнатюк Валентин Володимирович, Гнатюк Єв-
ген Валентинович, Гнатюк Світлана Іванівна, Гнатюк Юлія Олександрів-
на, Гогнієв Олександр Русланович, Головня Ганна Сергіївна, Голуб Алі-
на Анатоліївна, Горобець Людмила Арсентіївна, Гоцуляк Оксана Мико-
лаївна, Грабчак Наталія Леонідівна, Григорєва Людмила Володимирів-
на, Григорьєва Зоя Петрівна, Гринькевич Ольга Іванівна, Грищенко 
Оксана Олександрівна, Гуртовенко Ірина Валентинівна, Давидович 
Ольга Тарасівна, Даніна Оксана Валентинівна, Даніна Поліна Маратів-
на, Дворянова Тетяна Миколаївна, Дегтяр Вадим Васильович, Деме-
шок Валентина Федорівна, Демченко Людмила Миколаївна, Денисен-
ко Ольга Володимирівна, Денисюк Володимир Вікторович, Дзеціна Ні-
на Іванівна, Діхтяр Наталія Миколаївна, Добровольська Тетяна Григо-
рівна, Довжан Ілля Петрович, Дорошенко Лариса Володимирівна, Ду-
бінчак Антоніна Богданівна, Дударьок Ольга Яківна, Дядченко Галина 
Олександрівна, Євсєєнко Людмила Петрівна, Єременко Роман Сергі-
йович, Жук Олена Анатоліївна, Жуліна Ірина Остапівна, Забродський 
Василь Петрович, Заєць Андрій Олександрович, Заєць Людмила Віта-
ліївна, Заєць Олена Петрівна, Залиєва Майя Абульфаз Кизи, Зарвіна 
Жанна Олександрівна, Зарічна Галина Григорівна, Захаров Дмитро 
Юрійович, Зеленюк Наталія Вікторівна, Зінчук Ганна Дмитрівна, Зозу-
ля Володимир Миколайович, Іванова Світлана Вікторівна, Іванченко 
Наталія Іванівна, Іванюк Віра Іванівна, Івченко Руслан Іванович, Ільчен-

ко Олександр Сергіойвич, Ісаченко Олександр Вікторович, Кадлубов-
ська Майя Іванівна, Каландирець Роман Анатолійович, Каленик Анто-
ніна Іванівна, Калмикова Наталія Іванівна, Карпенко Максим Васильо-
вич, Карпинцев Василь Валерійович, Касько Тамара Василівна, Кашу-
ба Галина Вікторівна, Керакосян Валерій Араратович, Кирилюк Люд-
мила Миколаївна, Кірпіченко Ольга Сергіївна, Коваленко Володимир 
Іванович, Коваленко Зоя Степанівна, Коваленко Микола Олександро-
вич, Ковач Надія Василівна, Ковтун Єгор Олександрович, Ковтун Леся 
Миколаївна, Ковтун Олександр Борисович, Ковтун Сергій Михайлович, 
Кожин Валентин Олексійович, Козак Світлана Валеріївна, Козаченко 
Ірина Василівна, Коломійчук Наталія Володимирівна, Кондратенко 
Костянтин Вікторович, Кондратовець Інна Василівна, Король Надія 
Миколаївна,  Король Надія Петрівна, Косован Наталя Іванівна, Косола-
пова Ганна Юріївна, Костенко Дмитро Володимирович, Костина Тама-
ра Олександрівна, Котенко Ірина Василівна, Коченюк Валентина Сергі-
ївна, Кравчук Жанна Анатоліївна, Кривошей Олена Миколаївна, Кри-
клій Денис Ігорович, Криницький Вадим Едуардович, Кудланова Ната-
ля Дмитрівна, Кузьменко Ярослав Миколайович, Кукул Василь Васи-
льович, Кулик Віра Олександрівна, Куликова Наталія Володимирівна, 
Курок Наталія Олексіївна, Лагутенко Олександр Сергійович, Лазаренко 
Владислав Вікторович, Лазарєв Сергій Володимирович, Лапко Тетяна 
Олександрівна, Латашенко Валентина Олександрівна, Левківський 
Дмитро Васильович, Левченко Сергій Петрович, Лесько Алла Микола-
ївна, Литвин Наталія Іванівна, Литвиненко Олександр Олександрович, 
Ліннік Оксана Олександрівна, Лісовиченко Микола Миколайович, Лу-
кашишин Микола Федорович, Люлька Віра Петрівна, Лябига Олена 
Петрівна, Лясота Лариса Олексіївна, Ляшевич Сніжана Юріївна, Ля-
шенко Людмила Юріївна, Ляшок Алла Федорівна, Мазниченко Ірина 
Сергіївна, Мазур Ольга Василівна, Мазуренко Наталія Анатоліївна, Ма-
когон Тамара Володимирівна, Маринич Микола Анатолійович, Мар-
цонь Вячеслав Янович, Матвєєв Віктор Вікторович, Мельник Раїса Гри-
горівна, Миколаєнко Сергій Іванович, Михайлець Наталія Дмитрівна, 
Михайльонок Карина Сергіївна, Миц Сергій Олексійович, Мичківська 
Тетяна Іванівна, Міщенко Вікторія Миколаївна, Морозова Ліана Гура-
мівна, Морозюк Наталія Василівна, Москаленко Анатолій Іванович, 
Москальчук Марія Григорівна, Московець Ірина Олексіївна, Мотолько 
Віктор Олександрович, Музика Сергій Вікторович, Музичук Андрій Во-
лодимирович, Наливайко Геннадій Федорович, Нганонго Арсен, Неліп 
Світлана Дмитрівна, Ничипоренко Любов Адамівна, Ничипорук Олек-
сандр Васильович, Ніколаєнко Сергій Сергійович, Номерчук Аліна Сер-
гіївна, Номерчук Євген Сергійович, Номерчук Іван Миколайович, Но-
мерчук Руслана Іванівна, Огойко Віталій Вікторович, Огойко Ольга Ва-
силівна, Озеранська Яна Віталіївна, Олійник Микола Михайлович, 
Олійник Світлана Віталіївна, Омельченко Марія Олександрівна, Онопа 
Олег Ігорович, Оноренко Олексій Володимирович, Орчинський Станіс-
лав Віталійович, Осіпов Олексій Олександрович, Осіпчук Наталія Іллів-
на, Павлик Людмила Василівна, Павлова Ольга Віталіївна, Павлюк На-

талія Михайлівна, Павлюк Олександр Миколайович, Пазинич Оксана 
Святославівна, Патраманська Галина Михайлівна, Петренко Наталія 
Анатоліївна, Петров Сергій Анатолійович, Петрук Галина Борисівна, 
Півторак Аліна Володимирівна, Пірнач Світлана Миколаївна, Повх На-
талія Миколаївна, Подлужна Лариса Іванівна, Покляцька Валентина 
Григорівна, Польгуль Євгеній Олегович, Помінчук Валентина Василів-
на, Пономарьова Олена Миколаївна, Попадько Вікторія Сергіївна, По-
пик Степан Вікторович, Попович Інна Вікторівна, Приймак Маряна Іго-
рівна, Приймак Ольга Аркадіївна, Прокопенко Ольга Василівна, Проні-
на Валентина Сергіївна, Прус Ганна Віталіївна, Радченко Анна Олексіїв-
на, Радченко Тетяна Іванівна, Радченко Юлія Віталіївна, Раєцька Алла 
Сергіївна, Роговий Олег Олександрович, Роговий Сергій Олександро-
вич, Родіонов Олексій Сергійович, Романенко Валентина Андріївна, 
Романовський Роман Олександрович, Ростоптана Катерина Михайлів-
на, Ротарь Станіслав Петрович, Руба Наталія Іванівна, Рудик Олек-
сандр Васильович,  Савчук Леся Мічеславовна, Сапак Сергій Петрович, 
Сацюк Вадим Олегович, Сацюк Олександра Олегівна, Свінтозельська 
Оксана Ярославівна, Світличний Олександр Юхимович, Селіванов Бог-
дан Вікторович, Селіванова Наталія Олексіївна, Семенишен Олександр 
Вікторович, Семеренко Марина Олександрівна, Семеренко Світлана Ві-
кторівна, Сержан Вікторія Сергіївна, Сивак Лариса Володимирівна, Сі-
корський Руслан Ростиславович, Сінкевич Лілія Олексіївна, Сінкевич 
Наталія Вікторівна, Скорук Дмитро Вікторович, Слюсаренко Галина 
Григорівна, Смиковська Ірина Йосипівна, Соловйова Оксана Василівна, 
Сорока Людмила Олександрівна, Стрельченко Світлана Сергіївна, Та-
расов Олександр Михайлович, Теплик Ксенія Сергіївна, Терещенко Ін-
на Вікторівна, Тищук Ольга Іванівна, Тітова Наталія Олександрівна, То-
дорова Яна Валеріївна,  Томашук Любов Петрівна, Троцюк Михайло 
Петрович, Тупий Тетяна Олексіївна, Туровська Ольга Сергіївна, Франко 
Олеся Андріївна, Француз Руслана Володимирівна, Фурдичко Стефа-
нія Володимирівна, Хмарук Світлана Миколаївна, Холод Надія Петрів-
на, Хоменко Віталій Михайлович, Хоменко Наталія Миколаївна, Хопти-
нець Галина Сергіївна, Хорева Валентина Іванівна, Царік Василь Радо-
вич, Цекель Наталія Едвартівна, Цимбалюк Альона Миколаївна, Цюка-
ло Руслан Андрійович, Чередніченко Анна Леонідівна, Чернецька Ната-
лія Іванівна, Чернявська Світлана Юріївна, Чернявський Олександр Ві-
кторович, Чмиленко Роман Костянтинович, Чорна Валентина Михай-
лівна, Чорний Богдан Сергійович, Чуканова Ольга Миколаївна, Шаєць 
Оксана Олексіївна, Швидкий Віктор Миколайович, Шевчук Вікторія Во-
лодимирівна, Шевчук Ганна Петрівна, Шевчук Людмила Олегівна, 
Шевчук Наталія Миколаївна, Шевчук Сергій Володимирович, Шенди-
рук Валентина Володимирівна, Шерехора Наталія Анатоліївна, Шинкар 
Наталія Володимирівна, Шитюк Марина Олександрівна, Шпак Ангеліна 
Володимирівна, Шпінак Людмила Миколаївна, Шульжевська Тетяна 
Вікторівна, Шутова Тамара Володимирівна, Яворський Андрій Степа-
нович, Якимчук Наталія Вікторівна, Яковишин Андрій Сергійович, Ян-
ковець Діана Сергіївна, Ярмолюк Олексій Дмитрович.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Повідомляю про надання дозволу 23.02.2022 слідчим суд-
дею Соснівського районного суду м. Черкаси Токової С. Є., спра-
ва №712/1611/22 на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у межах кримінального провадження №22021250000000036 
від 06.07.2021 стосовно підозрюваного Єрмакова Володимира Ана-
толійовича, 22.04.1978 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Сміла,  
вул. Надії Курченко, 11.

Крім того, Єрмаков В. А. на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, 
Вам необхідно з’явитися 04.04.2022 о 10:00 до слідчого в ОВС СВ  
УСБУ в Черкаській області Сторожука Л. І., р.т. (0472) 398-623, за 
адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, для надання доступу до ма-
теріалів досудового розслідування відповідно до ст. 290 КПК України 
у кримінальному провадженні №22021250000000036 від 06.07.2021. 
Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

ня компенсації за формою згідно з додатком до цих Порядку та умов (далі — зая-
ва) та підтвердні документи щодо фактичної оплати комунальних послуг за попере-
дній звітний місяць.

3) обласні військові адміністрації, центральні органи виконавчої влади після отри-
мання заяв від органів місцевого самоврядування, закладів спільної власності те-
риторіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад (закладів 
державної форми власності, а МОН від закладів освіти приватної форми власнос-
ті), подають узагальнену інформацію Мінрегіону до 28-го числа місяця, наступно-
го за звітним.

4. Мінрегіон узагальнює інформацію, подану обласними військовими адміністра-
ціями, центральними органами виконавчої влади та готує проект рішення Кабінету 
Міністрів України про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету:

Мінрегіону — з метою надання додаткової дотації з державного бюджету місце-
вим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, за-
кладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих 
бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебува-
ють в управлінні обласних рад;

центральним органам виконавчої влади — для надання компенсації закладам 
державної форми власності, які належать до сфери їх управління, (МОН — для на-
дання компенсації закладам освіти приватної форми власності). 

У разі недотримання вимог, установлених підпунктами 1—3 пункту 3 цього По-
рядку, Мінрегіон повертає подані матеріали відповідним обласним військовим адмі-
ністраціям, центральним органам виконавчої влади із зазначенням причини їх повер-
нення. Після доопрацювання матеріали про виділення коштів, які підлягають компен-
сації та не включені до проекту рішення Кабінету Міністрів України про виділення ко-
штів із резервного фонду державного бюджету для надання компенсації за попере-
дній звітний місяць, подаються відповідними обласними військовими адміністрація-
ми, центральними органами виконавчої влади Мінрегіону разом із узагальненою ін-
формацією, зазначеною в підпункті 3 пункту 3 цього Порядку, за формою згідно з 
додатком до цих Порядку та умов.

5. Компенсація надається починаючи з 1 березня 2022 р. та виключно після здій-
снення оплати комунальних послуг за попередній місяць.

6. Виділення коштів із резервного фонду державного бюджету та їх використан-
ня для надання компенсації (далі — бюджетні кошти) здійснюється на безповорот-
ній основі відповідно до Тимчасового порядку виділення та використання коштів з 
резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 175.

7. Казначейство в обсягах, встановлених рішенням Кабінету Міністрів України, за-
значеним у пункті 6 цього Порядку, не пізніше 10 числа місяця, наступного за міся-
цем, в якому прийнято відповідне рішення, перераховує бюджетні кошти:

місцевим бюджетам — відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних 
трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 
2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку каз-
начейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого на-
казом Мінфіну;

центральним органам виконавчої влади — відповідно до Порядку казначейсько-
го обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мін-
фіну.

Обласні військові адміністрації протягом п’яти робочих днів з дня зарахування ко-
штів від органу Казначейства перераховують бюджетні кошти:

відповідному органу місцевого самоврядування — на покриття витрат, понесених 
закладами комунальної форми власності, закладами освіти державної форми влас-

ності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, які подавали інформацію, 
зазначену в підпункті 1 пункту 3 цього Порядку;

до обласного бюджету — на покриття витрат, понесених закладами спільної влас-
ності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад.

Центральні органи виконавчої влади протягом п’яти робочих днів з дня зараху-
вання коштів Казначейством здійснюють розподіл бюджетних асигнувань між закла-
дами державної форми власності, що належать до сфери їх управління і є бюджет-
ними установами, або перераховують бюджетні кошти на відкриті в банках поточні 
рахунки закладів державної форми власності, що належать до сфери їх управління 
і не є бюджетними установами (МОН перераховує бюджетні кошти на поточні рахун-
ки закладів освіти приватної форми власності, відкриті в банках), які подавали зая-
ви, зазначені в підпунктах 2 і 3 пункту 3 цього Порядку, для отримання компенсації 
за звітний місяць.

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Каз-
начейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, 
здійснюються в установленому законодавством порядку.

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

10. Заклади в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за 
правильність і достовірність поданих первинних документів.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 березня 2022 р. № 389 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України щодо визнання 

результатів оцінки відповідності
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо визнання результатів оцін-

ки відповідності зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та втрачає чинність через 

місяць з дня припинення або скасування воєнного стану.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 березня 2022 р. № 389
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  
щодо визнання результатів оцінки відповідності

1. Постанову Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 «Про затвер-
дження Технічного регламенту щодо медичних виробів» (Офіційний вісник України, 
2013 р., № 82, ст. 3046; 2020 р., № 40, ст. 1296) доповнити пунктом 26 такого змісту:

«26. Установити, що на період воєнного стану введення в обіг та/або експлуатацію 
медичних виробів/систем медичних виробів/процедурних наборів, щодо яких не ви-

конані вимоги Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, дозволяєть-
ся за умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцін-
ки відповідності, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відпо-
відності, відповідно до вимог частин першої та третьої статті 45 Закону України «Про 
технічні регламенти та оцінку відповідності».».

2. Постанову Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 «Про затвер-
дження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro» 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047; 2020 р., № 40, ст. 1296) доповни-
ти пунктом 25 такого змісту:

«25. Установити, що на період воєнного стану введення в обіг та/або експлуатацію 
медичних виробів для діагностики in vitro, щодо яких не виконані вимоги Технічного 
регламенту, затвердженого цією постановою, дозволяється за умови визнання при-
значеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки відповідності, проведе-
ної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, відповідно до ви-
мог частин першої та третьої статті 45 Закону України «Про технічні регламенти та 
оцінку відповідності».».

3. Постанову Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755 «Про затвер-
дження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують» 
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3048; 2016 р., № 2, ст. 93; 2020 р., № 40, 
ст. 1296) доповнити пунктом 25 такого змісту:

«25. Установити, що на період воєнного стану введення в обіг та/або експлуатацію 
активних медичних виробів, які імплантують, щодо яких не виконані вимоги Техніч-
ного регламенту, затвердженого цією постановою, дозволяється за умови визнання 
призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки відповідності, про-
веденої іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, відповідно до 
вимог частин першої та третьої статті 45 Закону України «Про технічні регламенти та 
оцінку відповідності».».


