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  роЗПорЯДЖЕННЯ  
ПрЕЗИДЕНтА УкрАЇНИ

Про уповноваження т. Качки на підписання 
Листа-заявки України про приєднання  

до Угоди про заснування Консультаційного 
центру з питань права СОт та Протоколу  

про приєднання України до Угоди  
про заснування Консультаційного центру  

з питань права СОт
Уповноважити заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України — торгового представника України кАЧкУ тараса Андрійовича 
на підписання Листа-заявки України про приєднання до Угоди про заснування кон-
сультаційного центру з питань права Сот та Протоколу про приєднання України до 
Угоди про заснування консультаційного центру з питань права Сот.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. київ
29 квітня 2020 року
№ 308/2020-рп

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
ПоСтАНовА 

від 29 квітня 2020 р. № 315 
київ

Про визнання такими, що втратили чинність,  
деяких постанов Кабінету Міністрів України

кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
визнати такими, що втратили чинність, постанови кабінету Міністрів України згід-

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

ЗАтвЕрДЖЕНо 
постановою кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2020 р. № 315

ПЕрЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. № 81 «Про затвер-
дження Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації 
про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства» 
(офіційний вісник України, 2011 р., № 10, ст. 458).

2. Постанова кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 746 «Про внесен-
ня змін до Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформа-
ції про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства» 
(офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2597). 

3. Пункт 85 змін, що вносяться до постанов кабінету Міністрів України, затвердже-
них постановою кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 916 (офіційний 
вісник України, 2019 р., № 90, ст. 3000).

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
ПоСтАНовА 

від 29 квітня 2020 р. № 318 
київ

Про внесення зміни до пункту 2 
постанови Кабінету Міністрів України  

від 5 вересня 2007 р. № 1090
кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
внести  зміну  до  пункту 2 постанови кабінету Міністрів України від 5 вересня 

2007 р. № 1090 «Деякі питання виконання бюджетних програм, спрямованих на ре-
алізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжна-
родним банком реконструкції та розвитку» (офіційний вісник України, 2007 р., № 67, 
ст. 2577; 2018 р., № 37, ст. 1307), виклавши абзац четвертий в такій редакції:

«постанови кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання 
здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої опла-
ти товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (офіційний вісник 
України, 2020 р., № 2, ст. 64);».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
ПоСтАНовА 

від 29 квітня 2020 р. № 327 
київ

Деякі питання відвідування адміністративних 
будівель із застосуванням відображення 

інформації, що міститься  
в документах, в електронному вигляді

кабінет Міністрів України ПОСтанОвЛяє:
1. внести до Порядку відвідування Будинку Уряду посадовими і службовими осо-

бами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, затвердже-
ного постановою кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 212 (офіційний 
вісник України, 2013 р., № 26, ст. 872; 2019 р., № 24, ст. 851), зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади у мі-
сячний строк з дня набрання чинності цією постановою забезпечити можливість від-
відування адміністративних будівель, в яких розміщуються такі органи, на підставі ві-
дображення інформації, що міститься у відповідних документах, в електронному ви-
гляді з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу елек-
тронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється (надається) особою через зазна-
чений мобільний додаток.

рекомендувати іншим органам державної влади та органам місцевого самовряду-
вання забезпечити можливість відвідування адміністративних будівель, в яких розмі-
щуються такі органи, на підставі відображення інформації, що міститься у відповід-
них документах, в електронному вигляді з використанням мобільного додатка Єди-
ного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється 
(надається) особою через зазначений мобільний додаток.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАтвЕрДЖЕНо 
постановою кабінету Міністрів України  

від 29 квітня 2020 р. № 327

ЗМІнИ, 
що вносяться до Порядку відвідування Будинку Уряду  

посадовими і службовими особами, громадянами України,  
іноземцями та особами без громадянства

1. Абзац шостий пункту 10 після слова «кордон» доповнити словами  «(у то-
му числі відображення інформації, що міститься у відповідних документах, в елек-
тронному вигляді з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-
порталу електронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється (надається) особою 
через зазначений мобільний додаток)».

2. Абзац перший пункту 16 після слів «(для неповнолітніх — свідоцтво про наро-
дження, учнівський або студентський квиток)» доповнити словами «, у тому числі ві-
дображення інформації, що міститься у відповідних документах, в електронному ви-
гляді з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу елек-
тронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється (надається) особою через зазна-
чений мобільний додаток».

3. У пункті 17:
1) абзац другий після слів «громадянство України» доповнити словами «(у то-

му числі відображення інформації, що міститься у відповідних документах, в елек-
тронному вигляді з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-
порталу електронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється (надається) особою 
через зазначений мобільний додаток)»;

2) абзац третій після слів «громадянство України» доповнити словами «(у то-
му числі відображення інформації, що міститься у відповідних документах, в елек-
тронному вигляді з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-
порталу електронних послуг «Портал Дія», яке пред’являється (надається) особою 
через зазначений мобільний додаток)».

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 447-р 
київ

Про звільнення нефьодова М. є.   
з посади Голови Державної митної служби 

України
Звільнити Нефьодова Максима Євгеновича з посади Голови Державної митної 

служби України відповідно до частини першої статті 871 Закону України «Про дер-
жавну службу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 448-р 
київ

Про звільнення Зелді р. Д.  
з посади заступника Голови Державної  

митної служби України
Звільнити Зелді роберта Дезидеровича з посади заступника Голови Державної 

митної служби України відповідно до частини першої статті 871 Закону України «Про 
державну службу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 449-р 
київ

Про звільнення Петухова С. І. 
з посади заступника Голови Державної  

митної служби України
Звільнити Петухова Сергія ігоровича з посади заступника Голови Державної мит-

ної служби України відповідно до частини першої статті 871 Закону України «Про дер-
жавну службу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 453-р 
київ

Про звільнення венцковського Д. Ю. 
з посади заступника Голови Державної 

податкової служби України
Звільнити венцковського Дмитра Юрійовича з посади заступника Голови Держав-

ної податкової служби України відповідно до частини першої статті 871  Закону Укра-
їни «Про державну службу».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 454-р 
київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків Голови Державної податкової 

служби України на тітарчука М. І. 
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Держав-

ної податкової служби України, виконання обов’язків Голови Державної податкової 
служби України на заступника Голови зазначеної Служби тітарчука Михайла івано-
вича.  

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 455-р 
київ

Про необхідність призначення на вакантну 
посаду Голови Державної податкової служби 

України
Погодитися з пропозицією Міністра фінансів України Марченка С. М. щодо необ-

хідності призначення на вакантну посаду Голови Державної податкової служби Укра-
їни шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

визначити першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. в. уповнова-
женою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 477-р 
київ

Деякі питання виплати заробітної плати  
та винагороди керівникам акціонерного 

товариства комерційний банк «ПриватБанк»
відповідно до пункту 10 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 

квітня 2020 р. № 553-іХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2020 рік»:

рекомендувати наглядовій раді акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватБанк» у квітні 2020 р. та на період до завершення місяця, в якому відміняється 
установлений згідно з постановою кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. 
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2»  (офіційний вісник Укра-
їни,  2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)  карантин, забезпечити в межах власних 
повноважень виплату голові та членам правління акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПриватБанк» заробітної плати у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мі-
німальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. При цьому в зазначе-
ному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непра-
цездатності та оплата щорічної відпустки;

членам наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» 
забезпечити вжиття заходів, спрямованих на отримання сум винагороди у розмірі, 
що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січ-
ня 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 478-р 
київ

Деякі питання виплати заробітної плати  
та винагороди керівникам акціонерного 

товариства «Державний експортно-імпортний 
банк України»

відповідно до пункту 10 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 
квітня 2020 р. № 553-іХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2020 рік»:

рекомендувати наглядовій раді акціонерного товариства «Державний експортно-
імпортний банк України» у квітні 2020 р. та на період до завершення місяця, в якому 
відміняється установлений згідно з постановою кабінету Міністрів України від 11 бе-
резня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2»  (офіційний 
вісник України,  2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)  карантин, забезпечити в ме-
жах власних повноважень виплату голові та членам правління акціонерного товари-
ства «Державний експортно-імпортний банк України» заробітної плати у розмірі, що 
не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 
року. При цьому в зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допо-
моги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки;

членам наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпорт-
ний банк України» забезпечити вжиття заходів, спрямованих на отримання сум ви-
нагороди у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, вста-
новленої на 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  кАБіНЕт МіНіСтрів УкрАЇНИ
роЗПорЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 479-р 
київ

Деякі питання виплати заробітної плати  
та винагороди керівникам акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк 

України»
відповідно до пункту 10 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 

квітня 2020 р. № 553-іХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2020 рік»:

рекомендувати наглядовій раді акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» у квітні 2020 р. та на період до завершення місяця, в якому відміня-
ється установлений згідно з постановою кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2»  (офіційний вісник 
України,  2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)  карантин, забезпечити в межах влас-
них повноважень виплату голові та членам правління акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» заробітної плати у розмірі, що не перевищує 10 роз-
мірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. При цьому в 
зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій 
непрацездатності та оплата щорічної відпустки;

членам наглядової ради акціонерного товариства «Державний ощадний банк 
України» забезпечити вжиття заходів, спрямованих на отримання сум винагороди 
у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 
на 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«Якщо лісів рубають багато, це проблема, 
якщо їх мало рубають, це теж проблема» 

Масове вирубування лісів у 
країні й на Харківщині зокре-

ма набуло великого резонансу. Ли-
сі ділянки, на яких раніше  росли  
дуби, сосни та ялини, неабияк бен-
тежать місцевих жителів, еколо-
гів, політиків та небайдужих гро-
мадян. Громадськість стурбована, 
що масове вирубування лісів про-
водять незаконно, це призводить 
до екологічних проблем у регіо-
нах, зміни клімату та інших ката-
клізмів. 

Як  же потрібно господарювати, 
щоб наші ліси і надалі очищали ат-
мосферу від техногенних викидів і 
наповнювали повітря киснем, на-
пували земну поверхню ґрунтови-
ми водами, стримували паводки й 
захищали ґрунти від ерозії? Роз-
повісти про це «Урядовий кур’єр» 
попросив директора  Українського 
науково-дослідного інституту лі-
сового господарства  та агромелі-
орації імені Г.М. Висоцького, док-
тора сільськогосподарських наук, 
професора, члена-кореспондента 
НААН України Віктора ТКАЧА.

Без сокири  
не обійтися
УК Вікторе Петровичу,  проблему 
незаконного вирубування та зни-
щення лісів, що стала вже загаль-
нонаціональною, обговорюють на 
всіх рівнях: високопосадовці, фа-
хівці  й науковці. Та особливо го-
стра вона на Харківщині, оскіль-
ки показник лісистості області 
менший, ніж у середньому в Укра-
їні. Як цьому, на вашу думку, мож-
на зарадити?
— Справді, останнім часом у де-
яких районах України загостри-
лася проблема, пов’язана з не-
законним вирубуванням лісу, 
діяльністю «чорних лісорубів». 
Тому Держлісагентство і його те-
риторіальні органи здійснюють 
широкомасштабні заходи щодо 
посилення контролю за нелегаль-
ним вирубуванням. Цьому також 
сприяє запровадження електро-
нного обліку деревини, аукціонної 
системи її реалізації, формуван-
ня геопорталу «Ліси України» для 
моніторингу за вирубуванням лі-
су, налагодження тісної співпраці 
з фіскальними та правоохоронни-
ми структурами, здійснення від-
повідних кадрових призначень. 

Проте хотів би звернути увагу й 
на інший бік проблеми. У пересіч-
ного громадянина часто склада-
ється враження, що ліс може рос-
ти й без вирубування. Може, але 
яким буде цей ліс, якої якості, про-
дуктивності, наскільки ефектив-
но він виконуватиме різноманіт-
ні екологічні функції? Як без соки-
ри замінити похідні ялинники, що 
в минулому були створені в Кар-
патах у поясі бука, які всихають на 
великих площах, або ліси, які ма-
сово пошкоджують шкідники та 
хвороби в умовах зміни клімату? 
Чи можна без сокири виростити 
ліс з оптимальною структурою, що 
максимально ефективно викону-
ватиме різноманітні функції — за-

хищатиме ґрунти від водної та ві-
трової ерозії, водні ресурси від ви-
снаження? 

Відповідаючи на ці питання, за-
значу, що саме за допомогою со-
кири ми повинні формувати опти-
мальний ліс.  У нас ліси рубають 
в обмежених обсягах. Відповідаю 
за свої слова. На близько 50% пло-
щі лісів діє заборона на проведен-
ня головних рубок, або введено 
режим обмеженого користуван-
ня. В Україні використання річ-
ного приросту деревини (без вра-
хування природного відпаду де-
рев) останніми роками не переви-
щує 55—60%. Це нижче, ніж у єв-
ропейських країнах. Ми щорічно 
заготовляємо близько 21 мільйо-
на кубічних метрів деревини. При 
цьому на внутрішньому ринку на-
копичується надлишкова дере-
вина, адже її споживання тут різ-
ко зменшилося, а експорт дереви-
ни у круглому вигляді заборонено 
на законодавчому рівні. Це непра-
вильно. Раніше надлишкову дере-
вину ми експортували, а лісогос-
подарські підприємства викорис-
товували отримані кошти на ство-
рення нових лісів, їх охорону та за-
хист. 

Чинні закони націлюють на те, 
що нам потрібно підтримувати 
внутрішнього товаровиробника. 
Так, підтримувати вітчизняну де-
ревопереробну промисловість не-
обхідно. Лісогосподарські підпри-
ємства готові реалізовувати де-
ревину, але за якими цінами і ко-
му саме. Лісогосподарські підпри-
ємства не можуть опустити ціну 
нижче від рівня собівартості за-
готовленої деревини. Є ж ринкова 
ціна. З одного боку, ми не виконує-
мо положення  Світової організації 
торгівлі й у нас виникають істотні 
проблеми з Європейським Союзом 
стосовно заборони експорту круг-
лого лісу, оскільки Україна так по-
рушує умови Світової організації 
торгівлі. А з другого — з’явилася 
надлишкова деревина, яку склад-
но реалізувати в повному обсязі на 
внутрішньому ринку.  

Тож якщо ліси багато рубають 
— це проблема. І якщо їх мало ру-
бають, це теж проблема, бо нако-
пичуються стиглі й перестиглі лі-
си. Будь-якому живому організму 
так чи інакше приходить остан-
ня стадія і його треба міняти. Кла-
сик лісівництва Г. Морозов ствер-
джував, що рубання лісу — сино-
нім його відновлення. Ліс подібний 
до людського організму, він ста-
ріє і хворіє, як і людина. Надхо-
дить час, і його необхідно заміни-
ти новим. 

Є два методи лікування: хірур-
гічний і терапевтичний. Відмови-
мося від хірургічного методу ліку-
вання. Скажімо, цей метод не гу-
манний, тому що хірург зі скальпе-
лем втручається в організм люди-
ни. Так само і ліс потребує засто-
сування сокири або пилки. Як бути 
нині з дубовими лісами Харківщи-
ни, серед яких 60—70% — порос-
леві другої-четвертої генерацій? 
Це означає, що їх уже два-чотири 
рази в минулому зрубували і вони 

відновлювалися порослевим шля-
хом. Тоді виникає запитання: чому 
ж вони  не відновлюються тепер? 
Та тому, що їм уже більш як 70—
80 років, а їхня порослева здат-
ність в такому віці дуже ослабле-
на. Раніше вони відновлювалися, 
оскільки  їх  рубали у молодшому 
віці й вони мали змогу давати по-
росль. Тепер же, керуючись благи-
ми намірами і обмежуючи вирубу-
вання в таких лісах, накопичуємо 
на значних площах кладовища су-
хостійного лісу й так заганяємо се-
бе у глухий кут. Ці ліси, викорис-
товуючи сокиру, необхідно заміни-
ти на більш цінні насадження на-
сіннєвого походження.

У сучасних умовах ми повинні 
вести господарство з урахуванням 
потреби посилення багатофункці-
ональної ролі українських лісів і 
міжнародних вимог.

Проблем багато

УК Отже, як потрібно господарю-
вати, щоб вийти з того глухого ку-
та, в якому опинилися вітчизня-
ні ліси?
— Передовсім потрібно підтри-
мувати так звані принципи ста-
лого розвитку лісів. Тобто вести 
лісове господарство на максималь-
не отримання екологічного, еко-
номічного та соціального ефек-
тів. У процесі лісокористування 
економіка та екологія мають 
взаємопов’язуватися, адже отри-
мувану деревину використовують 
на благо людей. Що більше виро-
бляємо продукції з деревини, то у 
більших обсягах депонуватиметь-
ся в ній вуглець, що міститься в 
атмосфері. Розвинені європейські 
країни в зростаючих обсягах за-
мінюють продукцію з пластику на 
продукцію з деревини. При цьо-
му не слід ігнорувати екологічні та 
природоохоронні вимоги, конфлікт 
із якими неминуче призведе до ба-
гатьох негативних наслідків. Тоб-
то тут мають бути науково обґрун-
товані нормативи, у плані скільки 
рубати, як та за якими технологі-
ями.

Державні лісогосподарські під-
приємства діяльність здійснюють 
на підставі матеріалів лісовпоряд-

кування, які розробляють на най-
ближчий період. Згідно з ними, лі-
сівник не має права рубати ра-
ніше чи пізніше. Він може роби-
ти це тільки тоді, коли це визна-
чено проєктом організації веден-
ня лісового господарства. А про-
єкт складають на науково обґрун-
тованій основі.

Останнім часом постає велика 
проблема, пов’язана із соснови-
ми лісами Полісся. В умовах зміни 
клімату відбувається трансфор-
мація гідрологічних умов, що при-
зводить до ослаблення цих лісів. 
Ця проблема гостро постає в бага-
тьох європейських країнах, а та-
кож на інших континентах. 

Внаслідок зміни клімату відбу-
вається ослаблення соснових лі-
сів, що призводить до масового їх 
пошкодження шкідниками та хво-
робами. Тому дуже важливо вчас-
но вилучати уражені дерева та 
здійснювати відповідні превентив-
ні заходи з локалізації осередків 
шкідників і хвороб.

Якщо запізнюємося із проведен-
ням зокрема санітарних рубок, то 
це спричинить широкомасштабне 
всихання лісів. 

Як бачимо, проблем багато, а ми 
все ще не можемо внести відповід-
ні зміни та доповнення зокрема у 
санітарні правила в лісах Укра-
їни. Уже скільки років  над цим 
б’ємося, а віз, як кажуть, і нині там.

Треба 
вдосконалювати 
закони

УК Хто ж ставить перепони і до 
чого все  це може призвести?
— Недостатньо ефективне чинне 
законодавство та відповідна нор-
мативно-правова база не врахову-
ють особливостей функціонуван-
ня лісів у сучасних умовах. Це не 
сприяє своєчасному запроваджен-
ню заходів, спрямованих на поліп-
шення стану лісів та посилення їх-
ньої багатофункціональної ролі. 
Назріла гостра необхідність роз-
роблення та затвердження наці-
ональної лісової політики Укра-
їни, державної програми «Ліси 
України на період до 2030 року», 
стратегії адаптації лісів Украї-
ни до зміни клімату, а також пе-
регляду нормативної бази, що ре-
гулює проведення рубок у лісах. З 
огляду на необхідність збережен-
ня біологічного різноманіття лісів 
і їхнього ефективного відтворен-
ня необхідно законодавчо посили-
ти роль і функції державного ор-
гану управління у галузі лісового 
господарства (Держлісагентства), 
зменшити кількість постійних лі-
сокористувачів, передавши їх до 
сфери управління цього органу.

У державному бюджеті Украї-
ни на 2021 та наступні роки вкрай 
важливо передбачити відповід-
ні видатки загального фонду на 
ведення лісового господарства. 
Брак цих видатків недопустимий, 
оскільки призводить до призупи-
нення діяльності багатьох підпри-
ємств галузі. 

Використовуючи прогресивний 
досвід Польщі, слід ухвалити за-
кон про державний фонд фінан-
сування лісів, який би давав змо-
гу застосовувати гнучкий меха-
нізм фінансування лісогосподар-
ських підприємств з урахуванням 
специфічних особливостей їхнього 
функціонування. 

Потрібно істотно переглянути 
податкове навантаження на лісо-
господарські підприємства, змен-
шення якого дасть збільшення 
надходжень до державного та міс-
цевих бюджетів.

Усе ще законодавчо не врегульо-
вано питання утримання лісових 
смуг. Не напрацьовано механізму 
передачі земель для створення но-
вих лісів. Потребує законодавчого 
врегулювання проблема зміни ці-
льового призначення сільськогос-
подарських земель, на яких відбу-
ваються процеси самозаліснення.

Світлана ВЕРШИНІНА,  
для «Урядового кур’єра», 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»  
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Директор Українського науково-
дослідного інституту лісового 

господарства та агромеліорації 
імені Г.М. Висоцького  

Віктор ТКАЧ

ДОСЬЄ «УК»
Віктор ТКАЧ. Народився 23 липня 1954 року на Київщині. У 1976 році закінчив 

лісогосподарський факультет Львівського лісотехнічного університету (тепер Наці-
ональний лісотехнічний університет України) за спеціальністю лісове господарство. 
У 1978-му вступив в аспірантуру Українського науково-дослідного інституту лісово-
го господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького (УкрНДІЛГА), яку за-
кінчив 1981-го, а 1982 року захистив кандидатську дисертацію. Після цього працю-
вав на  різних посадах, а у 1999 році  захистив докторську дисертацію.  З верес-
ня 2001-го його призначено на посаду директора УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького.

2003 року присвоєно вчене звання професора, 2008-го обрано членом-корес-
пондентом Української академії аграрних наук. 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2015).
Основні напрями наукових досліджень — лісознавство, лісокористування, охо-

рона навколишнього природного середовища, захисне лісорозведення. Під його 
керівництвом розроблено нормативні документи і практичні рекомендації щодо лі-
сокористування та ведення лісового господарства.

Автор і співавтор монографій, понад 250 наукових праць.
Голова наукової ради з проблем лісознавства і лісівництва відділення загальної 

біології Національної академії наук України, віцепрезидент Лісівничої академії на-
ук України. 

Нові насадження треба робити з дотриманням технологій
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ЛЮДИ І ЧАС

Відлуння Катинської трагедії у Старобільську
МЕМОРІАЛ. Концентраційний табір у монастирі став останнім прихистком полоненим 
польським громадянам у 1939—1940 роках 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Напередодні 1 трав-
ня  в Польщі відзнача-

ють 80-річчя Катинської 
трагедії. З нею, на жаль, 
пов’язана й історія Луган-
щини. У 1939 році старо-
більський жіночий монас-
тир «Всіх скорботних ра-
дість» став місцем  об-
лаштування концтабору 
НКВС для полонених поль-
ських громадян та бійців 
війська польського. Мате-
ріали про це можна знайти 
у Луганському обласному 
краєзнавчому музеї, пе-
реміщеному до Старобіль-
ська, а також у новій книж-
ці луганського історика Ва-
лерія Снегірьова, який по-

чав досліджувати цю тему 
ще у 1988 році одним з пер-
ших в Україні. 

Сумна тиша 
музейних 
експозицій

В експозиції Луганського 
обласного краєзнавчого му-
зею створено зал «Відро-
дження України», в одно-
му з розділів якого йдеть-
ся про події Другої світової 
війни на території області. 
До уваги відвідувачів пред-
ставлено фотодокумен-
тальний стенд «Заручники 
неоголошеної війни», який 
і розповідає про старобіль-
ський табір для польських 
військовополонених. Мате-
ріали, що знайшли місце на 
банері, вміщують інформа-
цію, яку протягом багатьох 
років збирав і системати-
зував Валерій Снегірьов. 

«Ці матеріали було вве-
дено в екскурсію «Луган-
щина в роки Другої світової 
війни», — розповідає стар-
ший науковий співробітник 
науково-дослідницького 
сектору історії краю з 1917 
року Луганського обласно-
го краєзнавчого музею Те-
тяна Коваленко.

У 2018-му роботу Луган-
ського обласного краєзнав-
чого музею було презен-
товано польській делегації 
та представникові консу-
ла Генерального консуль-
ства Республіки Польщі у  
м. Харкові в день поминан-
ня польських офіцерів у 
Старобільську. Представ-
ники Польщі протягом ба-
гатьох років щовесни та 
щоосені приїжджають до 
Старобільська, аби вша-
нувати пам’ять земляків. І 
лише у квітні 2020-го через 
карантин, пов’язаний із за-
грозою коронавірусної хво-
роби, перенесли сумні ро-
ковини на пізніший час.

Тетяна Коваленко про-
водить екскурсії онлайн і 
цитує нову книжку В. Сне-
гірьова «Старобільське від-
луння Катинської трагедії: 
свідки і документи розпо-
відають», яка вийшла дру-
ком у березні цього року:

«Сюди привезли майже 
всіх офіцерів з району обо-
рони Львова, взятих у по-
лон всупереч акту про ка-
пітуляцію, який мав гаран-
тувати їм свободу. У Ста-
робільську було приблизно 
20 професорів вищих на-
вчальних закладів, 400 лі-
карів, кілька сотень юрис-
тів та інженерів, 100 вчи-
телів, 600 льотчиків, багато 
громадських діячів, група 
літераторів і журналістів. 
У цей табір потрапили весь 
колектив НДІ з боротьби з 
газами, майже весь колек-
тив інституту озброєння 
польської армії. Наприкін-
ці існування табір налічу-
вав 3920 військовополоне-
них». 

За даними історика, 
в’язні старобільського та-
бору вирізнялися великою 
організованістю і згурто-
ваністю. Вони створили ка-
су взаємодопомоги, з якої 
на власні потреби мали 
отримати по 100 злотих із 

зобов’язанням повернути 
гроші після полону. За не-
повними даними, позика-
ми скористалися понад 100 
осіб. У Старобільську пере-
важно перебували офіце-
ри, і склад в’язнів не змі-
нювався до квітня 1940 ро-
ку.  

Як ставилися до військо-
вополонених у Старобіль-
ську? У музеї можна зна-
йти спогади Людмили Ко-
валенко, випускниці ста-
робільської школи лікпомів 
(нині медичний коледж).  

«Я отримала у військко-
маті повістку відкликання 
і з моменту заснування та-
бору працювала старшою 
медичною сестрою амбу-
латорії. Серед бранців бу-
ли лікарі, які добре розмов-

ляли російською та розпо-
відали про організацію сис-
теми охорони здоров’я у 
Польщі. Медичне забезпе-
чення у таборі було добре, 
всім надавали своєчасну 
допомогу.

Хоч харчування було не-
поганим, ми проносили у 
валізах чи то цукерку, чи 
то печиво, які давали поля-
кам. Робили це тільки тоді, 
коли на варті стояли «свої» 
червоноармійці. Біля бра-
ми наші валізи та кишені 
перевіряли вартові. Одного 
разу варту змінили, ми про 
це не знали. Той, хто пере-
віряв мене, побачив у сум-
ці цукерки та печиво. Нічо-
го не сказав і пропустив у 
табір, а мою подружку, що 
працювала на кухні, зааре-
штували. Більше я її не ба-
чила», — згадувала Л. Ко-
валенко.

У музеї є спогади бран-
ця старобільського табо-
ру Юзефа Чапського, ав-
тора мемуарів «Старобіль-
ські спогади» та «На не-
людській землі». За його 
словами, найгірше було в 
церкві. Жило в ній близько 
1000 людей. Нари встанов-
лювали п’ятиповерховими, 
і скупченість була жахли-
вою. Можна було сподіва-
тися хіба на диво, щоб не 
впасти з-під склепіння на 
землю. 

«Я спав у бараці на пере-
хресті вулиць Львівської 
та Норвіда, — розповідає 

Чапський. — Так ми нази-
вали коридор між нарами».

Усі здорові незалежно 
від рангу і погоди працю-
вали вантажниками на за-
лізничній станції за три 
кілометри від монастиря. 
Юзеф Чапський вижив ди-
вом, а може, це доля чи то-
му, що хтось мав був вижи-
ти і розповісти правду. 

Коли у верес-
ні-жовтні 1939 ро-
ку в радянський по-
лон потрапила час-
тина польської ар-
мії, офіцерів і пев-
ну кількість ря-
дових розмістили 
у трьох таборах: 
у Старобіль-
ську, Козель-
ську й Осташ-

кові. У всіх цих таборах на 
початок їх розформуван-
ня, 5 і 6 квітня 1940 року, 
було близько 8700 офіце-
рів, 7000 унтерофіцерів і 
рядових. Із загальної кіль-
кості полонених, які пере-
бували в цих таборах в пе-
ріод із жовтня 1939 року 
по травень 1940-го, вижи-
ли загалом 400 осіб (офі-
цери, рядові й маленька 
група цивільних), яких у 
1940—1941 роках переве-
ли у Грязовець під Волог-
дою. Інших закатували.

Неканонічна 
історія війни

Катинською темою Ва-
лерій Снегірьов став за-
йматись у 1988 році. На 
той час він був ще студен-
том Луганського педаго-
гічного інституту і пра-
цював  у московських ар-
хівах  над дипломною ро-
ботою «Польський похід   
М. Тухачевського 1920 ро-
ку». Там і почув про конц-
табір військовополоне-
них у Старобільську. Але в 
жодних документах, з яки-
ми йому довелося працю-
вати як майбутньому іс-
торикові, про такий табір 
НКВС згадано не було. 

Тож вирушив у Старо-
більськ. Але тамтешні жи-
телі у 1980-х роках тільки 
розводили руками: мовляв, 
нічого не чули, нічого не 
знаємо. Продовжив роботу 

в Луганському обласному 
архіві, адже коли Україна 
здобула незалежність, від-
крився доступ і до архівів 
обласного управління СБУ,  
інституту марксизму-лені-
нізму в Москві та Поділь-
ського військового архіву.

Згодом разом із київ-
ським журналістом  Сергі-
єм Кисельовим почав шу-
кати місце поховання поль-

ських офіцерів на місь-
кому цвин-

тарі у Старобільську. Та-
ки знайшли, хоч на моги-
лах не було жодних  напи-
сів, а деякі з них зрівняли-
ся із землею. 

Підсумком тривалої ро-
боти  стала книжка «Це бу-
ло у Старобільську», яка 
вийшла друком у  2004 ро-
ці. Свій історичний доробок 
Валерій також презенту-
вав у Польщі. Відтворення 
подій, описаних у книжці, 
певною мірою започатку-
вало у Старобільську рух 
ушанування пам’яті заги-
блих польських військо-
вих. 

У середині 1990-х ро-
ків відбулися ексгумація 
та перепоховання бран-
ців старобільського табору. 
Могили поляків на місько-
му кладовищі Старобіль-
ська гідно облаштували. 
В експедицію з ексгума-
ції входили й польські  екс-
перти. Загалом знайшли 
останки 48 військовопо-
лонених. На вшанування 
пам’яті про жертви створе-
но військовий меморіал.

«Вважав, що виконав 
своє завдання, — розпові-
дає Валерій. — Тривалий 
час цією темою всерйоз не 
займався.  Але нині, коли 
наші російські сусіди пере-
писують історію і все став-
лять з ніг на голову, вва-
жаю за необхідне поверну-
тися до історії. 

Коли в пориві «побє-
добесія» РФ заявляє, що 
Польща разом з Німеччи-
ною розв’язала Другу сві-
тову війну, довелося ще 
раз підняти документи і 
звернутися до окремих іс-
торичних моментів. Так 
з’явилася нова книжка, до-
повнена матеріалом, яко-

го не було в першому ви-
данні».  

Це відчуття спонука-
ло автора звернутися до 
окремих історичних поста-
тей, відомих і шанованих в 
Польщі, але не відомих у 
Старобільську. Наприклад, 
у таборі перебував генерал 
Костянтин Плісовський, 
який організував оборону 
Бреста від німців у 1939 ро-
ці. 

«Це важливий факт, бо 
у всіх  радянських під-

ручниках історії  йшло-
ся про  героїчний за-
хист Бреста в 1941-му і 

абсолютно нічого не бу-
ло про оборону у вересні 
1939-го. Тоді фортецю за-
хищали польські війська, 
а проти них виступав той 
самий воєначальник, який 
через два роки намагав-
ся відбити її в радянських 
солдатів, — Гейнц Гуде-
ріан. Невеликий гарнізон, 
який складався із двох з 
половиною тисяч солда-
тів, більшість яких були 
резервістами, утримував 
дві німецькі дивізії протя-
гом кількох днів. А коман-
дував фортецею генерал 
Костянтин Плісовський. 
Пізніше він  потрапив у 
радянський полон і  піс-
ля старобільського табору 
1940 року його розстріля-
ли в Харкові», — розпові-
дає Валерій Снегірьов.  

Крім Плісовського, у 
книжці йдеться про єди-
ну серед страчених поль-
ських полонених жінку — 
Яніну Левандовську. Сво-
їми дослідженнями Вале-
рій доводить, що серед по-
лонених поляків був пле-
мінник письменниці Ван-
ди Василевської, і похова-
ли його саме на старобіль-
ському кладовищі.  

«У самому Старобільську 
масових розстрілів поляків 
не було, принаймні, жод-
них документів і свідчень, 
які б це підтвердили, не 
знайдено. Місцеві жителі 
розповідають, що кількох 
військовополонених уби-
ли просто на вулицях міс-
та, коли ті робили спроби 
втекти, десятки померли 
в таборі внаслідок хвороб 
та поранень, тифу. Про іс-
нування поховань поляків 
місцеві жителі знали дав-
но, але мовчали, бо  ця те-
ма за радянських часів бу-
ла під забороною», — каже 
Валерій Снегірьов. 

Нову книжку Валерій 
Снегірьов назвав «Старо-
більське відлуння Катин-
ської трагедії: свідки і до-
кументи розповідають». І 
роботу над цією темою  лу-
ганський історик має на-
мір продовжувати. На чер-
зі видання книжки про по-
воєнні долі поляків на Дон-
басі. 

«Поява таких дослі-
джень і матеріалів, які 
свідчать про трагедії бага-
тьох людей, представни-
ків різних народів, мають 
змусити нас переосмисли-
ти ставлення не тільки до 
минулого, історії, а й сього-
дення, нашого повсякден-
ного життя», — вважає на-
уковий співробітник музею 
Тетяна Коваленко.
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У Луганському 
обласному краєзнавчому 
музеї представлено 
фотодокументальний стенд 
«Заручники неоголошеної 
війни», який розповідає 
про старобільський 
табір для польських 
військовополонених

Автор нової книжки про старобільський табір для 
польських військовополонених Валерій Снегірьов 
тривалий час викладав історію в Луганському державному 
університеті внутрішніх справ імені Е. Дидоренка. Тепер він 
уже київський історик

Нова книжка луганського 
історика Валерія Снегірьова 
продовжує тему, якою він 
почав займатися одним з 
перших в Україні
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ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

Ще у лютому цього року ди-
ректор Національного іс-

торико-археологічного запо-
відника «Ольвія» Сергій Ше-
їн розмістив на своїй сторінці в 
фейсбуці інтригуючі відео і фо-
то. На них видно, що Бузький 
лиман відступив від берега за-
повідника, оголивши нові тери-
торії затопленого міста-держа-
ви Ольвія. Чітко простежують-
ся обриси будинків під водою, 
залишки оборонної лінії та стін 
античних приміщень. Дослід-
ник вивчає узбережжя і навес-
ні, під час карантину, коли те-
риторію «Ольвії» ще закрито 
для туристів та археологів. 

Є робота  
для археологів

На нових світлинах крізь 
чисту прозору воду лиману ви-
дно фундаменти будинків ниж-
нього міста, припортову части-
ну Ольвії, ймовірно, рибний ри-
нок. А на відео з висоти пта-
шиного польоту помітна пля-
ма з каменів прямокутної фор-
ми в південній частині нижньо-
го міста. На думку дослідника, 
це ольвійська пристань. Тож з 
початком сезону в археологів 
з’являться нові локації для ви-
вчення підводної Ольвії.

Ще директор заповідника 
розповів, що, прогулюючись 
берегом неподалік Ольвії з до-
чкою, побачив багато кераміч-
них фрагментів та оброблених 
каменів на невеликому відріз-
ку суші.

«З юною помічницею вирі-
шив дослідити можливу анти-
чну споруду, що пішла під во-
ду, — ділиться він у фейсбуці. 
— Доки здійснював аерозйом-
ку й намагався здійснити під-
водну зйомку, Марійка дослі-
дила повну торбу фрагментів 
античних амфор і кілька кіс-
ток. Донька зробила висновок: 
«Ольвія всюди».

Ольвія в перекладі із грець-
кої означає щаслива. Це одна 
з найбільших стародавніх дер-
жав на території Північного 
Причорномор’я, яку  в VІ сто-
літті до нашої ери заснували 
греки з Мілета. Місто-держава 
проіснувало майже 1000 років. 

Поселення було на території 
сучасного села Парутине Оча-
ківського району Миколаїв-
ської області. Греки обрали цю 
місцевість завдяки вигідному 
розташуванню: високе плато з 
родючими грунтами в оточенні 
річок Південний Буг та Дніпро 
надавали переселенцям багато 
переваг у веденні успішної гос-
подарської діяльності, сприяли 
мореплавству й торгівлі. 

Як зазначає Сергій Шеїн, нам 
пощастило жити поряд з ве-
личним містом античної цивілі-
зації, щодня ходити стежками 
Геродота і скіфського динас-
та Скіла, дихати п’янким аро-
матом античної історії. Від нас 
натомість потрібно небагато: 
зберегти унікальне місце, біля 
якого живемо і яким гордимося.

Несподівані  
зустрічі

Враженнями від відвідання 
околиць Ольвійського заповід-
ника поділився миколаївський 

еколог Олег Деркач. Днями він 
побував тут і переконався: хоч 
«Ольвія» й історико-архео-
логічний заповідник, тут збе-
реглися унікальні природні 
комплекси. 

«Природа просто розкошує, 
— ділиться він з «УК». — Лише 
недавно тут спостерігали буй-
не цвітіння ольвійських іри-
сів. А тепер побачив різнома-
нітну живність. Уздовж Заячої 
балки, південної межі заповід-
ника, вдалося сполошити зай-
ця, багато фазанів, перепілок, 
інших тваринок і птахів. Але 
найнесподіванішою була зу-
стріч із полозом сарматським 
(полоз Палласів), занесеним у 
Червону книгу України».

Річ у тому, що в цій місце-
вості зазвичай мешкав по-
лоз жовточеревий, або каспій-
ський, сарматських не траля-
лося. Тож дослідник приро-
ди Олег Михайлович спробу-
вав влаштувати першу в цих 
краях фотосесію з цим ви-
дом. А змій (до речі, неотруй-

ний) спочатку завмер від ви-
гляду непроханих гостей, тро-
хи позував, а згодом покинув 
їх. Олег Деркач каже, що «по-
лоз Палласів — перша знахід-
ка на території історико-архе-
ологічного заповідника та його 
околицях. Виходить, що в цих 
місцях утворилася герпетоло-
гічна Мекка Миколаївщини. 
З одного боку, два види поло-
зів, з іншого — вужі, водяний і 
звичайний». 

У захопленні був еколог і від 
майже криштально чистої во-
ди в Бузькому лимані, яка за-
звичай навіть у цей час вже 
каламутна й трохи забрудне-
на. Ділиться: «Посиділи б лю-
ди ще трохи у своїх нірках, не 
смітили, не літали літаками, не 
забруднювали б довкілля, тоді 
й природа відновилася б, очис-
тилася». 

Гнітюче враження на вчено-
го справила велика кількість 
розкопів чорних археологів за 
межами території заповідни-
ка. На тлі цілинних балок з різ-

номанітною флорою, мальов-
ничих круч, курганів, інших 
ландшафтів узбережжя Дні-
провського лиману — переко-
пана зловмисниками земля, 
яка нагадує поле після бомбу-
вання. Звісно, така ситуація 
обурює. Територію заповідни-
ка добре охороняють,  а Оль-
війська хора потерпає від руй-
нування.

Але були й приємні вражен-
ня. Зокрема, від стану дороги 
в селі Парутиному, трохи пе-
ред і після нього, яка схожа на 
трасу європейського рівня. Ще 
кілька років тому дорога була 
жахливою, на що постійно на-
рікали туристи, які подорожу-
вали до заповідника. Нині май-
же ідеальна. Залишилося ще 
якісно відремонтувати дорогу 
від Миколаєва до Парутиного. 
Тоді Ольвійський заповідник 
зміг би знову приймати щоро-
ку тисячі туристів і знайоми-
ти їх зі стародавньою історі-
єю південного краю. Хочеться 
сподіватися, що так і буде.
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Води Південного Бугу приховують залишки нижнього міста

Культурний діалог онлайн 
Ігор ЗОЦ, 

«Урядовий кур’єр» 

ІНТЕРНЕТ-ПРОСТІР. По-
кровський історичний му-
зей зачинено для відвідува-
чів, однак карантин — не час 
для бездіяльності. Музейники, 

впроваджуючи сучасні техно-
логії, виходять в інтернет-про-
стір, щоб розповісти жителям 
краю про себе та експонати 
музею, історію Донеччини.

За словами директорки за-
кладу ангеліни рожкової, му-
зей намагається стати май-

данчиком для дискусій, ак-
тивним учасником суспільно-
го життя міста в умовах обме-
жених можливостей для кому-
нікації. 

«До 75-річчя закінчення 
Другої світової війни відділ 
культури міськради запросив 

усіх охочих поділитися історі-
ями про рідних, які пройшли 
фронтовими дорогами, приєд-
навшись до групи #ГеройМоєї 
родини у Facebook.  Ми теж 
долучилися до акції й започат-
кували  рубрику #музейлис-
тизфронту. Уже зібрали май-

же 40 розповідей жителів міст 
і сіл нашого краю, які ділять-
ся спогадами про своїх геро-
їв, показують їхні світлини», — 
розповідає пані рожкова.

Працівники музею плану-
ють організувати виставку ре-
чей, особливих для жителів 

міста, про які вони готові роз-
повісти. «Дуже хочеться, щоб 
люди відгукнулися. У більшос-
ті з них ще немає звички до 
такого діалогу, але спробуємо 
це поступово виправити», — 
каже керівниця Покровського 
історичного музею.

Давнє місто Ольвія відкриває 
таємниці  

ІСТОРІЯ ТА РЕАЛІЇ. У Національному історико-археологічному заповіднику 
на Миколаївщині зафіксовано нові історичні та природні явища
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Уперше на околиці Ольвійського заповідника виявлено полоза 
сарматського

Ольвія стоїть на території сучасного села Парутине
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СУСПІЛЬСТВО

«Нині чудовий час для саморозвитку, 
здобуття знань, перекваліфікації»

Зізнаймося: у повітрі снують 
підо зри, що породжують вза-

ємну недовіру між нами, навіть 
між найближчими родичами, су-
сідами, приятелями. Дивимося на 
людей, так би мовити, крізь при-
зму коронавірусу. Фахівці кажуть, 
що психологічно виходитимемо з 
карантину близько року, бо саме 
цей вихід складніший за фізичний 
чи економічний.  

Як упоратися з усім з мінімаль-
ними втратами для свого психічно-
го здоров’я? Про це розмовляємо 
з рівненським психологом Ольгою 
ЯКОВЛЄВОЮ.

УК Пані Ольго, ситуація в суспіль-
стві чомусь нагадує початок війни 
2014-го.   
— І мені теж! Тоді говорили, що 
головне — фронт, армія, яку тре-
ба забезпечити насамперед мате-
ріально. А коли ми переконували, 
що маємо думати й про психоло-
гічний стан людей, нам відповіда-
ли: «Це потім, потім».  Тепер самі 
бачите: сотні самогубств серед на-
ших захисників, тисячі сімей, що 
розпадаються, бо не можуть упо-
ратися із психологічними й психіч-
ними проблемами. Начебто й спо-
хопилися,  але дуже пізно. Щойно 
почали розробляти державні про-
грами психологічної реабілітації, 
як нас усіх охопив коронавірус. То-
му хоч тут, навчені попереднім до-
свідом, маємо спрацювати на ви-
передження посткарантинного 
синдрому.  

УК Як це зробити?
— Будь-яка звичка формуєть-
ся в людини за 21 день. Так і тут: 
ми вже перестали тиснути од-
не одному руки, обійматися й на-
віть близько підходити. Чи не так? 
Звісно, будь-які зміни у поведінці 
виводять нас зі звичної зони ком-
форту. 

Хтось звик після напруженої 
роботи на тиждень поїхати в Єги-
пет, хтось був публічною особою, 
а тепер такої нагоди не має. Інші 
люблять ходити в гості,  а їх уже 
не запрошують. Навіть кави не 
поп’єш із подругами! Що тут каза-
ти? Доводиться обирати інші алго-
ритми спілкування, шукати інших 
способів заробітків. І тоді в части-
ни людей на перше місце виходить 
страх. Якщо ця емоція виправда-
на й короткотермінова, вона мо-

білізує. Проте важливо, щоб вона 
не переросла в постійну, а ще — 
в розпач і паніку. Бо ви ж самі ба-
чите: взаємні підозри вже є поміж 
людей. 

УК  Коронавірус зруйнував наші 
усталені традиції: на Великдень 
люди вперше не пішли до храмів.
— І це теж підштовхнуло певну 
частину вірян до напруги, а дехто 
сам загнав себе в депресію. Люди 
підсвідомо намагаються вихлюп-
нути її, так би мовити, перероз-
поділити ще на когось. Зокрема, 
шукають, що саме не так зроби-
ла місцева влада, керівник на під-
приємстві, придираються до голів 
ОСББ, які начебто не так, як треба, 
дезінфікують під’їзди, телефону-
ють на «гарячі лінії» інколи зовсім 
безпідставно. 

Усе це наслідки порушення 
звичного ритму життя, зони ком-
форту. А з першої лінії відходять 
люди з онкологічними та серцево-
судинними патологіями,  учасники 
АТО з їхніми проблемами. 

УК  Може, коронавірус навчить 
нас цінувати сім’ї, родини?
— Мав би навчити. Уявіть: діти-
першачки чи другокласники зму-
шені сидіти в чотирьох стінах. А 

приміром, мама-одиначка і заро-
бляє, щоб утриматися на плаву, і 
онлайн-уроки з дитиною виконує. 
Їй теж потрібна психологічна до-
помога.

Саме час навчитися розв’язу-
вати проблеми в сімейному колі: 
разом сісти за стіл, як робили на-
ші діди-прадіди, обговорити набо-
ліле, порадитися про рішення. То-
ді вони будуть менш імпульсивни-
ми і більш виваженими.

УК Тобто треба вміти, образно ка-
жучи, і в калюжі зорі рахувати?
— Безперечно! Це чудовий час для 
саморозвитку, здобуття знань, пе-
рекваліфікації. Адже ринок пра-
ці після коронавірусу вже не буде 
таким, як тепер. Молодь це чудо-
во розуміє. Карантин — найкра-
щий час освоїти нові технології й 
для пенсіонерів, адже людям 60+ 
треба залишатися вдома. Ось не-
хай діти, онуки й навчать їх чогось 
нового. І тоді не буде ні потреби, ні 
бажання робити винними всіх на-
вколо. 

Або таке. Не всі вчителі вияви-
лися готовими до онлайн-навчан-
ня. І тут наперед вийшла відпові-
дальність кожного з них: маєш не 
тільки вимагати, а й доступно по-
дати матеріал. У вчительки, яка не 
вміє користуватися вайбером, два 
шляхи: або навчитися і отримати 
нові інструменти для спілкування 
й роботи, або впасти в депресію і 
дати нагоду вірусу активніше ата-
кувати себе. Адже до емоційно ви-
снаженого ослабленого організму 
він чіпляється швидше.

УК Вочевидь, суспільство як ніко-
ли потребує лідерів, так би мови-
ти, моральних авторитетів.
— Так! Бачите, як прискіпливо-
жадібно люди слухають лікаря 
Комаровського з його справді ко-

рисними практичними порадами. 
А для значної частини людей без-
заперечно авторитетні церква та 
священники. І якщо, приміром, ка-
толики проводять усі богослужін-
ня онлайн, пояснивши все віря-
нам, то в Києво-Печерській лаврі   
фактично спровокували поширен-
ня хвороби. Адже доволі вільно по-
трактували рекомендації лікарів 
про згортання масових богослу-
жінь. Гадаю, тут уже й самі пара-
фіяни лаври мали зробити відпо-
відні висновки. 

Але хочу сказати про людей, 
які поруч із нами. Приміром, сусід, 
якого поважаєте. Він зміг знайти 
ресурс для розвитку в цій ситуації. 
Поставте собі запитання: а чому я 
не можу цього зробити? І знайдіть 
на нього відповідь. Чудовий спосіб 
розширити світогляд і заспокоїти-
ся  «Хресна дорога з Папою Фран-
циском», яка вперше відбулася не 
в Колізеї, а перед базилікою свя-
того Петра. Роздуми і молитва на 
кожній стації допомагають усвідо-
мити єдність із Христом і його спі-
вучасть у нашому житті. Усе до-
ступно онлайн — сама цим ряту-
юся.

УК Найважче людям, які втрати-
ли рідних внаслідок захворюван-
ня на коронавірусну недугу, бо на-
віть провести в останню путь їх не 
змогли, відповідно до традицій.
— І в них, крім невимовного жалю, 
залишилося підсвідоме відчуття 
провини, горя від власного безсил-
ля. І хоч ці люди в тому не винні, 
вони думають: що скажуть роди-
чі? Чи не дорікнуть тим, що не було 
обряду, поминального обіду? Тут 
дуже багато залежить від керів-
ництва села, священників. Чому б 
не відправити заупокійну службу 
пізніше, доступно пояснивши лю-
дям, що тут ніхто не винен? Нам, 

психологам, теж треба працювати 
з людьми,  щоб у суспільства виро-
билося адекватне розуміння ситу-
ації.

УК А як бути з розмаїттям інфор-
мації, що потоками виливається 
на людей? Адже часто вона супе-
речлива.
— Коли немає перевіреної інфор-
мації, яка надходить з офіційних 
каналів,  тоді ця ніша швидко запо-
внюється, зокрема інформаційним 
спамом. Завдання кожного з нас — 
відокремити зерно від полови. Як?

По-перше, перевіряйте пер-
шоджерела. По-друге, критич-
но сприймайте будь-яку інформа-
цію. Наприклад, дізнайтеся, скіль-
ки людей щодня помирало у світі 
до пандемії й побачите, що різни-
ця невелика.

УК «Самоізоляція, обсервація» — 
ці слова вже стали звичними для 
нас. Звісно, хочеться, щоб вони 
швидше перейшли до розряду ар-
хаїзмів, але нині, вочевидь, ще не 
час.
— Епідеміологи та інфекціоністи 
кажуть, що вірус мутує, а пандемії 
повторюватимуться щотри роки. 
Тому маємо психологічно готува-
тися до цього, і не просто до вижи-
вання, а до, наскільки можливо, 
повноцінного життя в таких умо-
вах. І страх, як ми вже говорили, 
тут не найкращий помічник. Лео-
нардо да Вінчі казав: «Хто у стра-
ху живе, той у страху й гине». Тому 
долаймо страхи, часто необґрунто-
вані, й вибудовуймо своє щоденне 
звичне життя в нинішніх реаліях. 
Головне, щоб на самоізоляцію та 
обсервацію ми не відправили влас-
не сумління.        

УК Ситуація з коронавірусом 
збільшить кількість звернень до 
психологів?

— Вона вже зростає. Кажу це як 
фахівець, котрий щодня працює з 
людьми в цій темі. В українців не-
має такої звички, як, скажімо, в 
американців, — мати власного 
психолога. Тепер вона, схоже, ви-
робляється. Чи закріпиться, пока-
же час. До речі, час — наш найцін-
ніший ресурс, яким маємо навчи-
тися раціонально розпоряджатися. 

Отже, підсумовуємо: щоб всиді-
ти вдома, в кожного має спрацюва-
ти інстинкт самозбереження, який 
не повинен перерости у підозри 
щодо інших людей. Уникнути ру-
хового голоду допоможуть прості 
фізичні вправи чи навантаження 
на дачі (до речі, туди їхати ніхто не 
забороняє). А саме в русі виробля-
ються такі необхідні для нас нині 
гормони радості. Емоційний голод 
чудово втамує онлайн чи телефон-
не спілкування з давніми друзями, 
про яких ви забули за щоденними 
клопотами. Не вірите? Перевірте!    

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»   Під час карантину важливо мати заняття до душі
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У ліцеї на Тернопіллі шитимуть 
захисні костюми для медиків

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. В одному з 
найстаріших професійно-техніч-
них закладів Тернопілля Креме-
нецькому професійному ліцеї діє 
навчально-практичний центр із 
професії «Швачка, кравець, за-
крійник». Два роки тому з об-
ласного бюджету на придбання 

швацького обладнання для цьо-
го закладу надали 4,5 мільйона 
гривень. Крім навчання, тут на-
дають послуги з ремонту одягу, 
пошиття постільної та столової 
білизни, підгинання тюлі й штор. 

Тепер, під час пандемії ко-
ронавірусної хвороби, медич-
ні працівники конче потребують 
захисних індивідуальних кос-
тюмів. Обласна рада ініціюва-

ла придбання 12 тисяч погонних 
метрів тканини. Її передали Кре-
менецькому професійному лі-
цею, щоб пошити майже півтори 
тисячі таких костюмів для меди-
ків Тернопільщини. Як зазначив 
голова облради Віктор Овчарук, 
собівартість одного такого виро-
бу становитиме 80 гривень, на 
ринку ж він коштує майже 300 
гривень.    

Медпрацівникам Донеччини 
безкоштовно передали велосипеди

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! У Друж-
ківці місцеві медичні працівники 
отримали у власне користуван-
ня велосипеди, які їм безплатно 
запропонували представники 
Донецького обласного центру 
фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх». У цій органі-

зації спробували ще й так допо-
могти медикам долати відстань 
від дому до роботи, а також по-
дбати про власне здоров’я.

«Оскільки під час каранти-
ну громадський транспорт не 
працює, обласний центр вирі-
шив надавати велосипедний 
транспорт, по-перше, працівни-
кам медичної галузі, а по-друге, 
тим, кому важко дістатися до 

місця роботи. Усі пропозиції 
розглядаємо», — повідомив на-
чальник відділу спортивно-ма-
сової та фізкультурно-оздоров-
чої роботи центру «Спорт для 
всіх» Валерій Колоша.

Досі медикам Дружківки вже 
передали вісім веломашин, а 
ще дев’ять чекають на охочих з 
медичного персоналу, поліцей-
ських чи рятувальників.

Психолог  
Ольга ЯКОВЛЄВА
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ДОКУМЕНТИ

 
ПОСТАНОВА 

від 29 квітня 2020 р. № 321 
Київ

Про затвердження Порядку функціонування єдиного 
рахунка та виконання норм статті 351 Податкового 

кодексу України центральними органами виконавчої 
влади

Відповідно до пункту 351.10 статті 351 Податкового кодексу України Кабінет Міні-
стрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм стат-
ті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади, що 
додається.

2. Державній податковій службі та Державній казначейській службі забезпечити 
до 31 грудня 2020 р. за рахунок і в межах видатків, передбачених їм у Законі Укра-
їни «Про Державний бюджет України на 2020 рік», впровадження і функціонуван-
ня єдиного рахунка.

3. Міністерству фінансів привести у тримісячний строк власні нормативно-право-
ві акти у відповідність з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 цієї поста-
нови, який набирає чинності одночасно із Законом України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати по-
датків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2020 р. № 321

ПОРЯДОК 
функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу 

України центральними органами виконавчої влади
 Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм функціонування єдиного рахунка для сплати гро-
шових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів, передбачених Подат-
ковим кодексом України (далі — Кодекс), єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування відповідно до положень Закону України «Про збір та об-
лік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — 
єдиний внесок) та інших платежів, що визначені відповідним законодавством та контр-
оль за справлянням яких покладено на ДПС, заборгованості з інших платежів (далі — 
грошові зобов’язання та/або податковий борг (заборгованість) з податків і зборів, єди-
ного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС) та ви-
конання норм статті 351 Кодексу.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
єдина картка платника — електронний модуль руху коштів платника на єдиному 

рахунку;
інтегрована картка платника — форма оперативного обліку податків, зборів, плате-

жів та єдиного внеску, що ведеться за кожним видом платежу;
інформаційно-телекомунікаційна система — інтегрований комплекс процесів, ком-

понентів та засобів апаратного і програмного забезпечення для виконання цільової 
функції;

контрольний ренкінг платників за показниками — упорядкована інформація за 
платниками, сформована засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС за 
певними кількісними показниками, якою ДПС та її територіальні органи (далі — орга-
ни ДПС) керуються під час визначення сум та черговості сплати платежів з єдиного ра-
хунка на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки 
органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску;

онлайн-інформація — сукупність згенерованих в інформаційно-телекомунікаційній 
системі ДПС даних у розрізі платників щодо надходжень на єдиний рахунок на підста-
ві інформації про рух коштів на єдиному рахунку, зафіксованих на певну дату та час;

офлайн-інформація — сукупність згенерованих в інформаційно-телекомунікацій-
ній системі ДПС даних у розрізі платників щодо надходжень на єдиний рахунок на під-
ставі уточненої/визначеної через електронний кабінет інформації про призначення пла-
тежу відповідному одержувачу, зафіксованих на певну дату та час;

платники — фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (ре-
зиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують 
(передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом 
оподаткування згідно з Кодексом, законодавством про збір та облік єдиного внеску 
та іншого відповідного законодавства, і на яких покладено обов’язок із сплати подат-
ків, зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покла-
дено на ДПС.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Кодексі, Бю-
джетному кодексі України, Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та у бюджетному законодав-
стві.

3. Єдиний рахунок не може використовуватися платником для сплати грошових 
зобов’язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного подат-
ку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого при-
бутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємства-
ми та їх об’єднаннями.

4. Кошти, що обліковуються на єдиному рахунку, не належать ДПС.
 Механізм зарахування платниками  

коштів на єдиний рахунок
5. Для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з 

податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких по-
кладено на ДПС, в Казначействі на ім’я ДПС в установленому порядку відкривається 
єдиний рахунок за субрахунком відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку в 
державному секторі, затвердженого Мінфіном.

6. Повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного ра-
хунка подається платником в електронній формі через електронний кабінет у порядку, 
встановленому статтею 421 Кодексу.

Платник має право повідомити про використання або про відмову від використання 
єдиного рахунка один раз протягом календарного року.

Якщо платник — юридична особа має відокремлені підрозділи, то повідомлення 
про використання або про відмову від використання єдиного рахунка подається такою 
юридичною особою за кожним відокремленим підрозділом.

Використання єдиного рахунка платником розпочинається з робочого дня, що на-
стає за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунка.

У разі відмови платника від використання єдиного рахунка таке використання при-
пиняється починаючи з 1 січня наступного календарного року на підставі повідомлен-
ня про відмову від використання єдиного рахунка.

7. На підставі повідомлення про використання єдиного рахунка ДПС не пізніше на-
ступного робочого дня після його подання платником включає такого платника до реє-
стру платників, які використовують єдиний рахунок.

На підставі повідомлення про відмову від використання єдиного рахунка ДПС не 
пізніше наступного робочого дня після подання платником зазначеного повідомлення 
вносить до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, інформацію про ви-
ключення такого платника з реєстру з 1 січня календарного року, що настає за роком, в 
якому було подано повідомлення про відмову від використання єдиного рахунка.

У реєстрі платників, які використовують єдиний рахунок, зазначається:
найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника;
податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контр-
олюючому органові і мають відмітку в паспорті);

дата включення платника до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок;
дата виключення платника з реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.
Інформація за визначеним платником з реєстру платників, які використовують єди-

ний рахунок (крім реєстраційного номера облікової картки платника податків або се-
рії (за наявності) та номера паспорта фізичної особи), є доступною на офіційному веб-
порталі ДПС.

8. ДПС засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС відкриває єди-
ну картку платника виключно на підставі даних реєстру платників, які використову-
ють єдиний рахунок.

В єдиній картці платника відображаються дані про платника та операції, що про-
водяться з коштами, які зараховані/перераховані/повернуті (враховані) на єдиний 
рахунок/з єдиного рахунка.

Інформація про рух коштів на єдиному рахунку доступна платнику в електронному 
кабінеті в актуальному стані.

9. Під час використання платником єдиного рахунка для сплати грошових 
зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного вне-
ску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, відповідно до 
пункту 351.3 статті 351 Кодексу платник не має права сплачувати такі кошти на інші ра-
хунки, відкриті Казначейством для сплати грошових зобов’язань та/або податкового 
боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль 
за справлянням яких покладено на ДПС.

Кошти, які сплачені на інші рахунки у випадку, передбаченому абзацом першим цьо-
го пункту, вважаються помилково сплаченими грошовими зобов’язаннями та підляга-
ють поверненню у порядку, визначеному статтею 43 Кодексу.

10. Для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з 
податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких по-
кладено на ДПС, на єдиний рахунок у національній валюті зараховуються:

кошти, сплачені платником з поточного рахунка в установі банку;
кошти, стягнуті з поточного рахунка платника в установі банку органами ДПС;
кошти, стягнуті у межах виконавчого провадження за податками і зборами, єдиним 

внеском та іншими платежами, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, що 
надійшли з депозитних рахунків органів державної виконавчої служби;

помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання та пені у порядку, 
визначеному статтею 43 Кодексу;

помилково сплачені суми єдиного внеску.
З єдиного рахунка кошти перераховуються:
на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки 

органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску;
на поточний рахунок платника в установі банку — помилково та/або надміру спла-

чені суми грошового зобов’язання та пені у порядку, визначеному статтею 43 Кодексу, 
та помилково сплачені суми єдиного внеску.

11. Для зарахування коштів на єдиний рахунок платник заповнює розрахунковий 
документ на переказ відповідно до вимог Порядку заповнення документів на переказ 
у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснен-
ня бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або 
надміру зарахованих коштів, затвердженого Мінфіном.

Для зарахування коштів, стягнутих у межах виконавчого провадження, на єдиний 
рахунок органи державної виконавчої служби заповнюють розрахунковий документ на 
переказ відповідно до вимог зазначеного Порядку.

Для зарахування на єдиний рахунок коштів, стягнутих відповідно до глави 9 розділу 
ІІ Кодексу, органи ДПС заповнюють відповідний розрахунковий документ згідно з Ін-
струкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою 
постановою Правління Національного банку від 21 січня 2004 р. № 22, з урахуванням 
вимог зазначеного Порядку.

12. Зарахування коштів на єдиний рахунок та перерахування з єдиного рахунка під-
тверджуються Казначейством шляхом надання ДПС інформації про рух коштів на єди-
ному рахунку.

13. На підставі інформації про рух коштів на єдиному рахунку ДПС відображає ко-
шти в єдиній картці платника у режимі реального часу, але не пізніше наступного робо-
чого дня після отримання інформації від Казначейства.

14. Якщо на єдиний рахунок надійшли кошти від платника, не включеного до реє-
стру платників, які використовують єдиний рахунок, та/або ДПС не може ідентифікува-
ти платника з інформації про рух коштів на єдиному рахунку, такі кошти повертаються 
ДПС на рахунок платника, відкритий в установі банку, через який здійснено таке зара-
хування. Зазначені кошти не вважаються зарахованими на єдиний рахунок та не підля-
гають відображенню в єдиній картці платника.

15. За коштами, які відповідно до абзацу четвертого пункту 351.7 статті 351 Кодексу 
є помилково сплаченими грошовими зобов’язаннями, ДПС не пізніше наступного ро-
бочого дня з дня зарахування таких коштів на єдиний рахунок надсилає платнику че-
рез електронний кабінет повідомлення про виявлені помилки чи розбіжності за таким 
розрахунковим документом.

Платник не пізніше наступного робочого дня після отримання від ДПС повідомлен-
ня про виявлені помилки чи розбіжності за таким розрахунковим документом визначає 
через електронний кабінет належність платежу відповідному одержувачу.

Якщо платник протягом зазначеного строку не визначив належність платежу відпо-
відному одержувачу, інформація з розрахункового документа вважається інформаці-
єю без визначення належності платежу відповідному одержувачу і суми такого плате-
жу включаються ДПС до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого плат-
ника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з урахуванням черговос-
ті сплати, визначеної пунктом 351.6 статті 351, пунктом 89.7 статті 89 та пунктом 131.2 
статті 131 Кодексу.

 Механізм перерахування коштів з єдиного рахунка  
на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або  

на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в  
Казначействі для зарахування єдиного внеску

16. ДПС генерує за платниками, що включені до реєстру платників, які використо-
вують єдиний рахунок:

1) онлайн-інформацію в розрізі платників про зарахування коштів на єдиний раху-
нок  на підставі даних єдиної картки платника не пізніше 15 год. 00 хв. щодня, крім ви-
хідних, святкових та неробочих днів. Кошти, які надійшли на єдиний рахунок після 15 
год. 00 хв., включаються до такої інформації на наступний робочий день;

2) офлайн-інформацію в розрізі платників про помилково та/або надміру сплаче-
ні грошові зобов’язання (зобов’язання з єдиного внеску) і пені, що надійшли на єди-
ний рахунок, за якими платник уточнив належність платежу відповідному одержувачу 
та/або визначив напрям використання таких коштів через електронний кабінет, на під-
ставі даних електронного кабінету не пізніше 14 год. 00 хв. щодня, крім вихідних, свят-
кових та неробочих днів. Кошти, за якими надійшли повідомлення щодо визначення/
уточнення призначення платежу після 14 год. 00 хв., включаються до такої інформації 
на наступний робочий день;

3) контрольні ренкінги платників за показниками, які підлягають сплаті на бюджет-
ні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, 
відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску (далі — контрольні ренкін-
ги), не пізніше 9 год. 00 хв. щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів за по-
казниками:

сум недоїмки, штрафних санкцій та пені з єдиного внеску в розрізі складових та ка-
лендарної черговості виникнення таких сум у межах відповідного технологічного коду 
станом на попередній робочий день;

сум податкового боргу та заборгованості з інших платежів, контроль за справлян-
ням яких покладено на ДПС, у розрізі складових та календарної черговості виникнення 
таких сум у межах відповідного платежу станом на попередній робочий день;

розстрочених (відстрочених) сум на дату формування такого контрольного ренкін-
гу;

сум грошових зобов’язань, визначених за результатами контрольно-перевірочної 
роботи станом на дату формування такого контрольного ренкінгу;

сум податкових зобов’язань платників, не пов’язаних з порушенням податкового за-
конодавства, визначених органом ДПС на дату формування такого контрольного рен-
кінгу;

сум грошових зобов’язань (зобов’язань з єдиного внеску), самостійно визначених 
платником на дату формування такого контрольного ренкінгу;

сум надміру сплачених грошових зобов’язань платників та сум платежів, які сплаче-
ні та будуть нараховані в наступних звітних періодах, а також переплати з єдиного вне-
ску станом на попередній робочий день.

Контрольні ренкінги підтверджуються не пізніше 13 год. 00 хв. щодня, крім вихід-
них, святкових та неробочих днів, керівником територіального органу ДПС або осо-
бою, що виконує його обов’язки, шляхом накладення кваліфікованого електронного 
підпису;

4) реєстр платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведе-
ного реєстру платежів з єдиного рахунка не пізніше 15 год. 30 хв. щодня, крім вихід-
них, святкових та неробочих днів, шляхом співставлення онлайн-інформації, офлайн-
інформації з контрольними ренкінгами за показниками, які підлягають перерахуванню 
на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки орга-
нів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску.

Реєстр платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного 
реєстру платежів з єдиного рахунка підтверджується щодня не пізніше 16 год. 30 хв., 
крім вихідних, святкових та неробочих днів, керівником відповідального структурного 
підрозділу територіального органу ДПС або особою, що виконує його обов’язки, та ке-
рівником територіального органу ДПС або особою, що виконує його обов’язки, шляхом 
накладення кваліфікованих електронних підписів та кваліфікованої електронної печат-
ки відповідного територіального органу ДПС на кожний запис такого реєстру в поряд-
ку, визначеному пунктами 24—28 цього Порядку.

Для формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платни-
ка ДПС керується нормами пунктів 351.5, 351.7 статті 351 Кодексу з урахуванням чер-
говості сплати, визначеної пунктом 351.6 статті 351, пунктом 89.7 статті 89 та пунктом 
131.2 статті 131 Кодексу.

17. Реєстр платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведено-
го реєстру платежів з єдиного рахунка є підставою для перерахування Казначейством 
платежів зазначеним у ньому отримувачам.

Після підтвердження Казначейством факту прийняття до виконання записів реєстру 
платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру 
платежів з єдиного рахунка в порядку, визначеному пунктами 24—28 цього Порядку, 
дані такого реєстру стають доступними для перегляду платником через електронний 
кабінет у порядку, передбаченому статтею 421 Кодексу, та є підставою для відобра-
ження органами ДПС в інтегрованій картці платника сум надходжень на бюджетні ра-
хунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкри-
ті в Казначействі для зарахування єдиного внеску.

18. Відповідальними за повноту показників та своєчасність підтвердження контр-
ольних ренкінгів, які є підставою для формування реєстру платежів з єдиного рахунка 
в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка, є 
керівники структурних підрозділів ДПС за напрямами роботи.

Повернення (врахування) помилково 
та/або надміру зарахованих коштів

19. Платник має право через електронний кабінет визначити напрям використання 
суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань і пені, наявних на да-
ту формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника, які по-
винні враховуватися під час формування такого реєстру.

20. Суми помилково та/або надміру сплачених платником грошових зобов’язань і 
пені, зобов’язань з єдиного внеску, за даними ДПС, вважаються коштами, що надій-
шли на єдиний рахунок, та враховуються ДПС під час формування реєстру платежів з 

єдиного рахунка в розрізі окремого платника на дату формування такого реєстру в та-
кий спосіб:

визнаються зарахованими за одним і тим самим видом доходів до державного та/
або місцевих бюджетів, а у частині зобов’язань з єдиного внеску — до бюджетів Пен-
сійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування, за якими такі кошти обліковуються;

перераховуються Казначейством між різними видами доходів державного та/або 
місцевих бюджетів за висновком ДПС, поданим в установленому законодавством по-
рядку Казначейству, на підставі визначеного напряму використання суми помилково 
та/або надміру сплачених грошових зобов’язань і пені таким платником.

Положення цього пункту не позбавляють платника права на повернення помилко-
во та/або надміру сплачених грошових зобов’язань і пені у порядку, визначеному стат-
тею 43 Кодексу.

21. Повернення (врахування) помилково та/або надміру зарахованих до державно-
го та місцевих бюджетів коштів (грошові зобов’язання і пеня, передбачені Кодексом, та 
інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на ДПС), які сплачені через єди-
ний рахунок, проводиться відповідно до  Порядку повернення коштів, помилково або 
надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого Мінфіном.

22. Повернення (врахування) помилково та/або надміру зарахованих до Пенсійного 
фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування 
коштів (зобов’язань з єдиного внеску), які сплачені через єдиний рахунок, проводить-
ся відповідно до  Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або 
помилково сплачених коштів, затвердженого Мінфіном.

23. Для цілей застосування пунктів 19—22 цього Порядку враховуються суми по-
милково та/або надміру сплачених платником грошових зобов’язань і пені, що вини-
кли, за даними органів ДПС, починаючи з 1 січня 2021 р. та не повернуті платнику.

 Інформаційна взаємодія між ДПС та Казначейством 
 про рух коштів на єдиному рахунку

24. Обмін інформацією між ДПС та Казначейством щодо сум грошових зобов’язань 
та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та ін-
ших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, зарахованих 
на єдиний рахунок та перерахованих на бюджетні рахунки за надходженнями та/або 
на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного 
внеску, здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електро-
нний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Інформаційна взаємодія ДПС та Казначейства здійснюється з використанням кана-
лів зв’язку спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої 
влади, яка входить до складу Національної системи конфіденційного зв’язку.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням каналів 
конфіденційного зв’язку (спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи орга-
нів виконавчої влади, яка входить до складу Національної системи конфіденційного 
зв’язку) така передача здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами з 
використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно 
до вимог законодавства з питань захисту інформації.

У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього По-
рядку, суб’єкти інформаційного обміну зобов’язані невідкладно поінформувати про це 
один одного.

ДПС та Казначейство для здійснення інформаційного обміну використовують ви-
ключно захищені носії особистих ключів.

Інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена зако-
ном, повинна оброблятися в інформаційно-телекомунікаційних системах ДПС та Каз-
начейства із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою 
відповідністю.

25. Структура і формат даних, що передаються та приймаються в порядку інформа-
ційної взаємодії ДПС та Казначейства, визначаються відповідним протоколом.

Інформація про рух коштів на єдиному рахунку формується Казначейством та пода-
ється ДПС в електронному вигляді щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, 
в актуальному стані.

Якщо в інформації про рух коштів на єдиному рахунку відображені кошти платника, 
якого ДПС не може ідентифікувати та/або який не включений до реєстру платників, які 
використовують єдиний рахунок, такі кошти підлягають поверненню платнику. Для ви-
конання такої операції ДПС формує та надсилає Казначейству електронний розрахун-
ковий документ, оформлений згідно з вимогами Національного банку.

26. Для перерахування сум грошових зобов’язань та/або податкового боргу (забор-
гованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлян-
ням яких покладено на ДПС, на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або 
на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного 
внеску, ДПС до 16 год. 30 хв. щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, над-
силає Казначейству реєстр платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у 
складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка.

Кожний запис реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у 
складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка містить кваліфіковані електро-
нні підписи керівника відповідального структурного підрозділу територіального орга-
ну ДПС або особи, що виконує його обов’язки, керівника територіального органу ДПС 
або особи, що виконує його обов’язки, та кваліфіковану електронну печатку відповід-
ного територіального органу ДПС.

У реєстрі платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведено-
го реєстру платежів з єдиного рахунка зазначаються:

код та найменування територіального органу ДПС;
податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контр-
олюючому органу і мають відмітку в паспорті);

найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника;
дата зарахування коштів на єдиний рахунок;
код класифікації доходів бюджету/технологічний код єдиного внеску;
сума коштів, що підлягає зарахуванню до бюджетів або на рахунок органу ДПС, від-

критого в Казначействі для зарахування єдиного внеску;
рахунок, на який перераховуються кошти;
реквізити отримувача коштів;
призначення платежу.
Казначейство у день отримання такого реєстру забезпечує до 17 год. 30 хв. автома-

тичну обробку записів після їх перевірки.
27. Під час автоматичної обробки Казначейство проводить перевірку кваліфікова-

них електронних підписів, кваліфікованої електронної печатки відповідного територі-
ального органу ДПС та повноти платіжних реквізитів отримувачів коштів.

На кожний запис реєстру платежів з єдиного рахунка за окремим платником у скла-
ді зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка Казначейство формує та надсилає 
ДПС квитанцію про отримання та результати обробки таких записів з накладенням ква-
ліфікованого електронного підпису посадової (уповноваженої) особи.

Записи, які не пройшли перевірку кваліфікованих електронних підписів, кваліфі-
кованої електронної печатки відповідного територіального органу ДПС та/або повноти 
платіжних реквізитів отримувачів коштів, до виконання Казначейством не приймають-
ся. Казначейство інформує ДПС про відмову у прийнятті таких записів та причини від-
мови шляхом надсилання відповідної квитанції. Записи, за якими отримано відмову в 
їх прийнятті, стають доступними територіальним органам ДПС для опрацювання з ви-
користанням засобів інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС.

Територіальний орган ДПС за результатами опрацювання записів, які не пройшли 
проведеної Казначейством перевірки, на наступний робочий день після отримання кви-
танції з відмовою виправляє помилки та повторно надсилає записи Казначейству.

28. Запис у реєстрі платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі 
зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка може бути відкликаний територіальним 
органом ДПС у будь-який час до списання суми коштів з єдиного рахунка шляхом по-
дання Казначейству повідомлення про відкликання в електронній формі.

У разі виявлення технічної та/або методологічної помилки за сумами, які були вклю-
чені ДПС до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у скла-
ді зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка та відповідно перераховані Казна-
чейством з єдиного рахунка на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або 
на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдино-
го внеску, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня виявлення помилки:

для повернення коштів з бюджетного рахунка за надходженнями ДПС формує та 
надсилає Казначейству повідомлення із зазначенням:

коду територіального органу ДПС;
- податкового номера або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідно-
му контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);

- дати зарахування коштів на бюджетний рахунок за надходженнями;
- коду класифікації доходів бюджету;
- суми коштів, що підлягають поверненню на єдиний рахунок;
- реквізитів бюджетного рахунка за надходженнями, з якого перераховуються ко-

шти;
- реквізитів рахунка, на який перераховуються кошти;
- призначення платежу;
для повернення коштів з небюджетного рахунка органу ДПС, відкритого в Казна-

чействі для зарахування єдиного внеску, відповідний орган ДПС надсилає органу Каз-
начейства розрахунковий документ, оформлений згідно з вимогами законодавства.

На кожне повідомлення, яке ДПС надсилає Казначейству, накладається підпис ке-
рівника відповідального структурного підрозділу територіального органу ДПС або осо-
би, що виконує його обов’язки, керівника територіального органу ДПС або особи, що 
виконує його обов’язки, та кваліфікована електронна печатка відповідного територі-
ального органу ДПС.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ДОКУМЕНТИ

 
ПОСТАНОВА 

від 22 квітня 2020 р. № 329 
Київ

Деякі питання соціальної підтримки сімей  
з дітьми 

З метою посилення соціального захисту сімей з дітьми на період вжиття захо-
дів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, Кабінет Міністрів України   
постановляє:

1. Запровадити на період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території Украї-
ни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061), та на один місяць  
після дати його відміни виплату допомоги на дітей фізичним особам — підприєм-
цям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої гру-
пи платників єдиного податку.

2. Затвердити Порядок виплати допомоги на дітей фізичним особам — підприєм-
цям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої гру-
пи платників єдиного податку, що додається.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 квітня 2020 р. № 329
поРяДоК  

виплати допомоги на дітей фізичним особам — підприємцям,  
які обрали спрощену систему оподаткування і належать  

до першої та другої групи платників єдиного податку
1. Цей Порядок визначає умови призначення і виплати допомоги на дітей фі-

зичним особам — підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і на-
лежать до першої та другої групи платників єдиного податку (далі — допомога на 
дітей).

2. Покриття витрат на виплату допомоги на дітей здійснюється за рахунок ко-
штів, виділених Мінсоцполітики, з фонду боротьби з гострою респіраторною хво-
робою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками відпо-
відно до Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 302.

3. Допомога на дітей призначається і виплачується фізичним  
особам — підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать 
до першої та другої групи платників єдиного податку і сплатили єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або 
протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи — під-
приємця.

4. Допомога на дітей призначається і виплачується громадянам України, інозем-
цям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні.

5. Призначення і виплата допомоги на дітей здійснюється структурними підрозді-
лами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Се-
вастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі 
їх утворення) рад (далі — органи соціального захисту населення) за зареєстрованим  
місцем проживання або місцем проживання фізичної особи — підприємця (далі 
— заявник). 

Допомога на дітей за місцем проживання призначається за умови неотриман-
ня зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевір-
ка відомостей щодо неотримання допомоги проводиться органами соціального за-
хисту населення з використанням інформаційних систем.

6. Допомога на дітей призначається на період карантину, встановленого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобіган-
ня поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23,  
ст. 896, № 30, ст. 1061), та на один місяць після дати його відміни одному з батьків 
(опікуну) на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у розмірі 
прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом 
на 1 січня 2020 р., і виплачується щомісяця за повний місяць.

У разі досягнення шестирічного віку дитиною, на яку виплачується допомога на 
дітей, її розмір переглядається з урахуванням відповідного розміру прожиткового 
мінімуму з наступного місяця.

7. Допомога на дітей призначається з місяця звернення і виплачується через 
установи уповноважених банків відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової 
допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35,  
ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636).

8. Для призначення допомоги на дітей заявник подає/надсилає органу соціаль-
ного захисту населення заяву за формою згідно з додатком у паперовій або елек-
тронній формі із зазначенням рахунка в установі уповноваженого банку та доку-
менти/відомості у паперовій або електронній формі, зазначені у пунктах 9 і 10 цьо-
го Порядку.

9. У паперовій формі заявник подає такі документи:
копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;
довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про 
застраховану особу за формою ОК-7);

копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для 
іноземця та особи без громадянства);

копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, 
виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, 
селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встанов-
лення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

10. В електронній формі заявник подає такі документи/відомості:
фотокопії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років або відомості про 

свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по 
батькові дитини, прізвище, ім’я та по батькові батьків);

фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про 
застраховану особу за формою ОК-7);

фотокопію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні 
(для іноземця та особи без громадянства);

фотокопію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміні-
страції, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сіль-
ської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про вста-
новлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

11. Відомості в електронному вигляді без надання фотокопій документів, зазна-
чених в абзацах другому та третьому пункту 10 цього Порядку, надаються через ін-
формаційні системи Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з дотриманням ви-
мог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», 
«Про електронні довірчі послуги» після введення в експлуатацію відповідних тех-
нічних та програмних засобів.

12. На заяву та документи/відомості, що подаються в електронній формі, накла-
дається кваліфікований електронний підпис заявника. Відомості про прізвище, ім’я 
та по батькові заявника, його реєстраційний номер платника податків та реквізи-
ти документів, що посвідчують особу, отримуються з кваліфікованого сертифіка-
та електронного підпису.

13. У разі утворення об’єднаної територіальної громади заява з необхідними 
документами для призначення допомоги на дітей приймається уповноваженими 
особами, що визначені виконавчими органами сільської, селищної, міської ради 
об’єднаної територіальної громади, та передається відповідним органам соціаль-
ного захисту населення.

У сільській місцевості прийняття заяв з необхідними документами для призна-
чення допомоги на дітей і передачу їх відповідним органам соціального захисту на-
селення здійснюють особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських і се-
лищних рад.

У разі коли до заяви, поданої у паперовій формі, не додані всі необхідні доку-
менти, орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, які документи 
повинні бути подані додатково. Якщо зазначені документи будуть подані не пізніше 
ніж протягом одного місяця з дня звернення за призначенням допомоги на дітей, 
така допомога призначається з місяця звернення.

14. Документи, необхідні для призначення допомоги на дітей, розглядаються 
органом соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отри-
мання заяви з усіма необхідними документами.

Перевірка належності фізичної особи — підприємця до першої або другої групи 
платників єдиного податку проводиться органом соціального захисту населення з 
використанням даних з Реєстру платників єдиного податку.

Про призначення допомоги на дітей чи про відмову в її призначенні із зазначен-
ням причини відмови та порядку оскарження такого рішення орган соціального за-
хисту населення видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення, у тому чис-
лі в електронній формі (у разі подання заяви та документів в електронній формі).

15. Виплата допомоги на дітей припиняється у разі:
позбавлення отримувача батьківських прав;
відібрання дитини в отримувача без позбавлення батьківських прав;
тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
перебування отримувача під вартою на час слідства, у місцях позбавлення волі, 

за рішенням суду, розшуку отримувача органами Національної поліції;
смерті дитини;
смерті отримувача.
Виплата допомоги на дітей припиняється з місяця, що настає за місяцем, в яко-

му виникли зазначені обставини, за рішенням органу соціального захисту населен-
ня, який призначив допомогу.

У випадках, передбачених абзацами другим — шостим цього пункту, виплата 
допомоги на дітей припиняється на підставі пропозицій центру соціальних служб, 
служби у справах дітей або уповноваженої особи, визначеної виконавчим органом 
сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади. 

Допомога на дітей не призначається на дітей, на яких виплачується компенсація 
послуги «муніципальна няня».

16. У разі зміни місця проживання отримувача допомоги на дітей  виплата її 
продовжується органом соціального захисту населення за новим місцем прожи-
вання з місяця звернення до органу соціального захисту населення за новим міс-
цем проживання.

17. На кожного отримувача допомоги на дітей органом соціального захисту на-
селення ведеться особова справа, в якій зберігаються документи, на підставі яких 
призначена допомога на дітей, а також розрахунки її розміру.

18. Отримувач допомоги на дітей у разі виникнення обставин, які призводять до 
припинення виплати допомоги, зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідо-
мити про це органам соціального захисту населення.

19. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бю-
джетних зобов’язань в Казначействі та операції, пов’язані з використанням бю-
джетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

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

20. Одержання отримувачем інших видів допомоги, за винятком компенсації по-
слуги «муніципальна няня», не впливає на призначення та виплату допомоги на ді-
тей.

Додаток  
до Порядку

             До органу соціального захисту населення 
_________________________________________________

(найменування органу соціального захисту населення)
від ______________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)
категорія заявника:_____________________, проживаю 

(батько/мати, опікун)
за адресою: _______________________________________,
номер телефону:__________________; 
адреса електронної пошти:________________,
тип документа:_____________________________________
                               (паспорт громадянина України, 
__________________________________________________
              документ, що підтверджує право на постійне проживання
__________________________________________________

 в Україні (для іноземця та особи без громадянства)
серія (за наявності) _______, номер ___________________, 
виданий «___»________20__ р., _______________________
__________________________________________________,

(ким видано документ)
строк дії паспорта «___»_______20___р.,
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі (за наявності) _________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків ___
або відмітка про відмову від прийняття номера:__________,
            (так/ні)
дата народження «_____»_________  ____ р., 
стать _____________________________________________,

(чоловік, жінка)
громадянство ______________________________________,
  (громадянин України, іноземний громадянин, 

  особа без громадянства)

Заява 
про призначення допомоги на дітей фізичним особам — підприємцям, 

які обрали спрощену систему оподаткування і належать до 
першої та другої групи платників єдиного податку

Прошу призначити (перерахувати) допомогу (потрібне підкреслити)
Інформація про дітей:
1. Свідоцтво про народження, 
серія ____, номер ___________, видане «_____»__________ 20___ р., 
___________________________________________________________________.

(ким видано документ)
номер актового запису ________________, дата актового запису 

«___»________20___ р.
2. Свідоцтво про народження,
серія ____, номер ___________, видане «____»__________ 20___ р., ________

______________________________________________________________________.
(ким видано документ)

3. Свідоцтво про народження,
серія ____, номер ___________, видане «____»___________ 20___ р., _______

______________________________________________________________________.
(ким видано документ)

номер актового запису _________________, дата актового запису 
«___»__________ 20___ р.

Дата встановлення опіки «_____»___________20___ р.

Прошу в разі призначення допомоги кошти перераховувати на ра-
хунок у банківській установі _________________________________,  
МФО ______________________, код гідно з ЄДРПОУ__________________,  
назва ______________________________________.

До заяви прикріплені скан-копії також документів:
свідоцтв про народження ______ (так/ні);
довідки з Пенсійного  фонду України про сплату єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про 
застраховану особу за формою ОК-7) ______ (так/ні);

документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця 
та особи без громадянства) ______ (так/ні);

рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) ______ 
(так/ні).

Номер заяви __________

           ______________ 
                    (підпис)

«___»____________ 20___ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 квітня 2020 р. № 329
ЗМІнИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. В абзаці першому підпункту 5 пункту 14 Положення про порядок призначен-

ня житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  
21 жовтня 1995 р. № 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник Украї-
ни, 2000 р., № 5, ст. 178; 2019 р., № 69, ст. 2390; 2020 р., № 3, ст. 161), слово «два» 
замінити словом «три».

2. Доповнити пункт 14 Порядку призначення і виплати державної соціальної допо-
моги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2016 
р., № 97, ст. 3165), новими абзацами такого змісту:

«На період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 
11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіцій-
ний вісник України, 2020 р., № 23, № 896, № 30, ст. 1061) (далі — карантин), для 

призначення соціальної допомоги для осіб, які у періоді, за який враховуються до-
ходи, отримували допомогу по безробіттю, до середньомісячного сукупного дохо-
ду враховується:

для осіб, зазначених у частині першій статті 22 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», — до-
хід у розмірі призначеної допомоги по безробіттю без урахування сум отриманої за-
робітної плати у попередніх місяцях;

для осіб, зазначених у частині другій статті 22 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», — 
дохід у розмірі призначеної допомоги по безробіттю, а за місяці, в яких відсутні дохо-
ди, — дохід у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб 
станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

Після закінчення карантину для осіб, які у періоді, за який враховуються доходи, 
отримували допомогу по безробіттю, до середньомісячного сукупного доходу вра-
ховується:

за кожний місяць отримання допомоги у розмірі, меншому за прожитковий міні-
мум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який врахову-
ються доходи, — дохід у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працез-
датних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи;

за кожний місяць отримання допомоги у розмірі, більшому за прожитковий міні-
мум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який врахову-
ються доходи, — фактично отримані доходи;

за кожний місяць, у якому відсутні доходи, — дохід у сумі трьох розмірів прожит-
кового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за 
який враховуються доходи.

Умови призначення і виплати соціальної допомоги з урахуванням особливостей, 
визначених в абзацах п’ятому — сьомому цього пункту, поширюються на період ка-
рантину та на один місяць після дати його відміни з виплатою соціальної допомоги 
за повний місяць.».

3. В абзацах п’ятому і шостому пункту 7 Порядку надання пільг на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій фор-
мі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 
«Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі» (Офіцій-
ний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263, № 69, ст. 2390; 2020 р., № 3, ст. 161), сло-
во «два» замінити словом «три».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 квітня 2020 р. № 330 
Київ

про виділення коштів для надання допомоги 
 на дітей фізичним особам — підприємцям, які 

обрали спрощену систему оподаткування  
і належать до першоїта другої групи платників 

єдиного податку
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Виділити Міністерству соціальної політики 1 655 117,73 тис. гривень (видатки 

споживання)  із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спри-
чиненою коронавірусомSARS-CoV-2, та її наслідками для надання допомоги на дітей 
фізичним особам — підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і на-
лежать до першої та другої групи платників єдиного податку.

2. Затвердити Порядок використання коштів для надання допомоги на дітей фі-
зичним особам — підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і нале-
жать до першої та другої групи платників єдиного податку, що додається.

3. Забезпечити:
Міністерству соціальної політики — погодження виділення бюджетних коштів, пе-

редбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань 
бюджету;

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нової бюджет-
ної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2020 р. № 330

поРяДоК 
використання коштів для надання допомоги на дітей  

фізичним особам — підприємцям, які обрали спрощену  
систему оподаткування і належать до першої та другої  

групи платників єдиного податку
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за 

програмою «Виплата допомоги на дітей фізичним особам — підприємцям, які обра-
ли спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників 
єдиного податку, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респі-
раторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслід-
ками» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем 
бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської 

та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — регіональні органи соціаль-
ного захисту населення);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, район-
них у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських, район-
них у містах (у разі їх утворення) рад, центри з нарахування та здійснення соціаль-
них виплат, які відповідають вимогам пункту 47 частини першої статті 2 Бюджетно-
го кодексу України (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту на-
селення).

4. Бюджетні кошти спрямовуються регіональним органам соціального захис-
ту населення, які перераховують такі кошти структурним підрозділам з питань со-
ціального захисту населення для надання допомоги на дітей фізичним особам — 
підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до пер-
шої та другої групи платників єдиного податку, відповідно до Порядку випла-
ти допомоги на дітей фізичним особам — підприємцям, які обрали спроще-
ну систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдино-
го податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня  
2020 р. № 329 (далі — допомога на дітей).

5. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають щомі-
сяця регіональним органам соціального захисту населення заявки за встановленою 
Мінсоцполітики формою:

до 25 числа  — щодо потреби в бюджетних коштах для виплати допомоги на ді-
тей на наступний місяць;

до 8 числа — щодо потреби в бюджетних коштах для виплати допомоги на дітей 
на поточний місяць.

6. Регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють отримані від 
структурних підрозділів з питань соціального захисту населення заявки щодо потре-
би в бюджетних коштах для виплати допомоги на дітей та не пізніше ніж протягом 
двох робочих днів подають Мінсоцполітики узагальнену заявку за встановленою ним 
формою в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

7. Мінсоцполітики після надходження від регіональних органів соціального захис-
ту населення узагальнених заявок щодо виплати допомоги на дітей перераховує не 
пізніше ніж протягом трьох робочих днів бюджетні кошти регіональним органам со-
ціального захисту населення.

8. Регіональні органи соціального захисту населення перераховують не пізніше 
ніж протягом наступного робочого дня бюджетні кошти на рахунки структурних під-
розділів з питань соціального захисту населення.

9. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення перераховують 
протягом двох робочих днів бюджетні кошти на рахунки одержувачів допомоги на ді-
тей, відкриті в установі уповноваженого банку.

10. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають що-
місяця до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, регіональним органам 
соціального захисту населення за встановленою Мінсоцполітики формою інформа-
цію про використання бюджетних коштів для її узагальнення та подання до 15 чис-
ла Мінсоцполітики.

Казначейство інформує щомісяця до 10 числа Мінсоцполітики про обсяги касових 
видатків у розрізі областей та м. Києва.

11. Мінсоцполітики щомісяця до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, 
подає Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію 
про використання бюджетних коштів.

12. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бю-
джетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням 
бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. 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.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ПОСТАНОВА 
від 24 квітня 2020 р. № 331 

Київ

Про невідкладні заходи щодо забезпечення  
державних фінансових гарантій медичного 

обслуговування пацієнтів з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2,  
та належної оплати праці медичних та інших 
працівників, які надають медичну допомогу 

таким пацієнтам
Відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України від 17 березня 2020 р. № 533-IX «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на пе-
ріод здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коро-
навірусної хвороби (COVID-19)» Кабінет Міністрів України Постановляє:

1. Установити, що кошти, передбачені для закупівлі медичних послуг, пов’язаних 
з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою державних га-
рантій медичного обслуговування населення, насамперед спрямовуються на:

здійснення додаткових доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони 
здоров’я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищен-
нями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок) відповідно до законодавства;

забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, необхідними для 
надання медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з 
гострою респіраторною хворобою  COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, крім лікарських 
засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих 
закупівель Міністерством охорони здоров’я.

2. Установити, що тарифи на медичні послуги з надання стаціонарної допомоги па-
цієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим 
захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом    
SARS-CoV-2, медичної допомоги, яка надається мобільними медичними бригадами, 
що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2, стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою  COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка 
надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 р., у рамках 
програми державних гарантій медичного обслуговування населення включають фі-
нансове забезпечення:

здійснення передбачених законодавством додаткових доплат медичним та іншим 
працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичні послуги, пов’язані з на-
данням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом  SARS-CoV-2;

надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, всіх ступенів тяжкості відповід-
но до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

доступності усіх необхідних лікарських засобів та медичних виробів для лікуван-
ня пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронаві-
русом SARS-CoV-2.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севасто-

польській міським державним адміністраціям забезпечити подання Міністерством 
охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань 
охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій: 

протягом двох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою Національній 
службі здоров’я інформації за формою, визначеною Національною службою здоров’я, 
щодо закладів охорони здоров’я, в яких утворено мобільні медичні бригади з відбо-
ру, зберігання та транспортування зразків біологічних матеріалів для тестування на  
SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції за місцем перебування паці-
єнта відповідно до стандарту медичної допомоги пацієнтам з гострою респіратор-
ною хворобо COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, кількості утворе-
них бригад із зазначенням закладів охорони здоров’я, а також оновлення зазначеної 
інформації протягом двох робочих днів з дати виникнення змін;

щомісяця до 5 і 20 числа Міністерству охорони здоров’я інформації щодо вико-
нання закладами охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з го-
строю респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
вимог щодо здійснення додаткових доплат (винагород) медичним та іншим праців-
никам закладів охорони здоров’я згідно із законодавством.

5. Міністерству охорони здоров’я:
протягом двох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою подати На-

ціональній службі здоров’я та закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну 
медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричи-
неною коронавірусом  SARS-CoV-2, інформацію щодо кількості пацієнтів, яким нада-
валася відповідна допомога з 1 квітня 2020 р. у кожному закладі охорони здоров’я, 
станом на дату набрання чинності цією постановою;

протягом наступного робочого дня після дня набрання чинності цією постановою 
забезпечити подання Національній службі здоров’я інформації щодо кількості ви-
явлених випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастопо-
лі з 1 квітня 2020 р.;

забезпечити подання щомісяця до 1 числа Національній службі здоров’я інформа-
ції щодо кількості виявлених за попередній календарний місяць випадків гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Автономній 
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за формою, визначеною Націо-
нальною службою здоров’я;

забезпечити подання щомісяця до 1 числа Національній службі здоров’я інформа-
ції щодо кількості відібраних за попередній календарний місяць зразків біологічних 
матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції 
та кількості проведених лабораторних тестувань на SARS-CoV-2 методом полімераз-
ної ланцюгової реакції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севас-
тополі за формою, визначеною Національною службою здоров’я;

забезпечити фіксування лабораторними центрами Міністерства охорони здоров’я 
та іншими лабораторіями, які проводять тестування на SARS-CoV-2 методом поліме-
разної ланцюгової реакції, в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Се-
вастополі інформації про установу, що передає запит на лабораторне дослідження та 
від якої отримано зразки біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 мето-
дом полімеразної ланцюгової реакції.

6. Керівникові робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологіч-
ного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, про-
тягом двох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою подати Національ-
ній службі здоров’я затверджений перелік закладів охорони здоров’я в Автономній 
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, визначених для госпіталізації 
пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом               
SARS-CoV-2, за формою, визначеною Національною службою здоров’я. У разі запо-
внення на 75 відсотків ліжкового фонду відділень/палат інтенсивної терапії зазначе-
них закладів у межах адміністративно-територіальної одиниці керівник робіт з лікві-
дації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рів-
ня, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, може доповнювати перелік закладів охорони здоров’я 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці одним закладом. У разі внесен-
ня змін до зазначеного переліку протягом двох робочих днів з моменту їх виникнен-
ня керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного ха-
рактеру державного рівня, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, подає оновлений затверджений 
перелік закладів охорони здоров’я до Національної служби здоров’я.

7. Національній службі здоров’я забезпечити в установленому порядку укладення 
договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 
із закладами охорони здоров’я, які відповідають вимогам до надавача послуг з ме-
дичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних 
коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 (Офіційний 
вісник України, 2018 р., № 43,ст. 1528), з урахуванням інформації, поданої згідно з 
пунктами 4—6 цієї постанови, та відповідно до Порядку реалізації програми держав-
них гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2020 р., № 18, ст. 688).

8. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 квіт-
ня 2020 року.

9. Ця постанова діє у період карантину, встановленого з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 календарних днів після його відміни.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 квітня 2020 р. № 331

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про догово-
ри про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офі-
ційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682; 2020 р., № 2, 
ст. 59, № 32, ст. 1096):

1) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:
«дія договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій щодо медичних послуг, що визначені главами 27—29 Порядку реалізації 
програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офі-
ційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), припиняється не пізніше 30 дня після 
відміни карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2;

дія договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних га-
рантій щодо медичних послуг, що визначені главою 30 Порядку реалізації програ-
ми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офі-
ційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), припиняється не пізніше 30 квітня  
2020 р.;

в частині проведення розрахунків за надані медичні послуги, передбачені абза-
цами п’ятим та шостим цього пункту, договори діють до повного здійснення роз-
рахунків.»;

2) у Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслугову-
вання населення за програмою медичних гарантій, затвердженому зазначеною по-
становою:

пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
«Документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору про 

медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо наданням 
медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричи-
неною коронавірусом SARS-CoV-2, може здійснюватися за допомогою засобів теле-
комунікації відповідно до законодавства.»;

у пункті 6:
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
«Погодження умов закупівлі та специфікацій медичних послуг, пов’язаних з на-

данням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, або надання пропозицій до них здійснюєть-
ся уповноваженою особою МОЗ протягом двох робочих днів з дати їх отримання.».

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвер-
тим і п’ятим;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
«Доопрацьовані умови закупівлі та/або специфікації щодо медичних послуг, 

пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хво-
робою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, погоджуються з уповно-
важеною особою МОЗ протягом одного робочого дня з дати їх отримання.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі наявності в надавача медичних послуг договору щодо надання окремих 

медичних послуг або груп медичних послуг повторні пропозиції про укладення дого-
вору щодо надання аналогічних медичних послуг або груп медичних послуг протягом 
календарного року не розглядаються.»;

3) додаток 2 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення 
за програмою медичних гарантій, затвердженої зазначеною постановою, доповнити 
пунктом 41 такого змісту:

«41. Надавач комунальної форми власності, який згідно з договором надає медич-
ні послуги, пов’язані з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, подає щомісяця 
до 20 числа замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за 
формою, наданою замовником.».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання 
реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 
році» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688, № 32, ст. 1096):

1) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:
«для стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, екстреної медичної допо-
моги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіра-
торну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, медичної до-
помоги, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для ре-
агування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом  
SARS-CoV-2, — з 1 квітня 2020 р. протягом періоду дії карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 
30 календарних днів після його відміни;

для стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворо-
бою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими 
закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 р. — з 1 до 30 квітня 2020 р. 
включно.»;

2) у Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування 
населення у 2020 році, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
«Попередня оплата за надання медичних послуг, передбачених у главах 27—30 

цього Порядку, здійснюється насамперед для виконання керівниками закладів охо-
рони здоров’я вимог законодавства у сфері оплати праці медичних та інших праців-
ників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру рес-
піраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема в час-
тині встановлення передбачених законодавством доплат та надбавок до посадових 
окладів.»;

пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:
«Підтвердження надання медичної послуги як такої, що належить до паке-

та медичних послуг, зазначеного в главі 30 цього Порядку, здійснюється на під-
ставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типо-
вою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою ме-
дичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квіт-
ня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20,  
ст. 682).»;

пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
«До договору не можуть бути включені одночасно пакети медичних послуг, пе-

редбачені главами 27 і 30 цього Порядку.»;
доповнити Порядок пунктом 171 такого змісту:
«171. У разі коли з надавачем медичних послуг укладено договір, до якого вклю-

чені пакети медичних послуг, зазначені в главах 27—30 цього Порядку, надавач 
зобов’язується неухильно дотримуватися вимог законодавства у сфері оплати пра-
ці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації 
захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом 
SARS-CoV-2, зокрема в частині встановлення передбачених законодавством доплат 
та надбавок до посадових окладів.

У разі отримання НСЗУ інформації щодо порушення надавачем зазначених ви-
мог законодавства НСЗУ має право звернутися до уповноважених органів держав-
ної влади та передати таку інформацію для вжиття відповідних заходів реагування.»;

в абзаці другому пункту 26 слова «відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці» замінити словами «Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Се-
вастополя (далі – відповідна адміністративно-територіальна одиниця)», а після слів 
і цифр «станом на 1 січня 2019 року» доповнити словами «(далі — населення)»;

доповнити Порядок главами 27—30 такого змісту:
«Глава 27. Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
1161. НСЗУ укладає договори про надання стаціонарної допомоги пацієнтам з го-

строю респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 
(далі — медичні послуги), з надавачами медичних послуг, які включені до переліку 
закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респі-
раторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, поданого 
керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного ха-
рактеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та відповіда-
ють умовам закупівлі.

1162. Тариф на медичні послуги із стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, вста-
новлюється як глобальна ставка на місяць, що розрахована як комбінація ставки на 
медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними вироба-
ми та лікарськими засобами, яка становить 498 325,65 гривні, та ставки на медичну 
послугу за готовність надавати медичні послуги пацієнтам з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної 
терапії, яка становить 171 167,83 гривні.

1163. Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом                   SARS-

CoV-2, за кожним договором розраховується за такою формулою:

Cp = (V x BRv + T x BRt) x Mp,

де Cp — запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

V — кількість апаратів штучної вентиляції легень (далі — апарати вентиляції ле-
гень), що відповідають умовам закупівлі та визначені для лікування пацієнтів з  го-
строю респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
у надавача медичних послуг згідно з його заявою на дату її подання;

BRv — ставка на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги, 
пов’язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії;

T — кількість команд, що включають лікарів-анестезіологів, лікарів-інфекціоніс-
тів/терапевтів/педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також середній, молодший 
медичний та інший персонал, який не залучений до надання інших медичних послуг 
за програмою медичних гарантій (далі — медичні команди) та залучені до надання 
медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричи-
неною коронавірусом SARS-CoV-2, на дату подання надавачем заяви. Після початку 
надання медичних послуг членом медичної команди пацієнту, якому встановлено го-
стру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом                           SARS-
CoV-2, такий член медичної команди не може бути залучений до надання інших ме-
дичних послуг за програмою медичних гарантій пацієнтам, у яких не встановлено го-
стру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Кіль-
кість медичних команд розраховується на основі кількості лікарів-анестезіологів;

BRt — ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, 
медичними виробами та лікарськими засобами;

Mp — кількість календарних місяців строку дії договору, включно з першим та 
останнім місяцями.

1164. Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з лікуванням гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за кожним до-
говором розраховується за такою формулою:

1) за перший місяць дії договору:

Cf1 = (V x BRv + Pr x Kc x BRv x Kw x Ki + T x BRt) x Kf1 , 

де Cf1 — фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за перший мі-
сяць;

V — кількість апаратів вентиляції легень, що відповідають умовам закупівлі та ви-
значені для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спри-
чиненою коронавірусом SARS-CoV-2,у надавача медичних послуг згідно з його зая-
вою на дату її подання;

Pr — кількість нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіра-
торну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на території від-
повідної адміністративно-територіальної одиниці за звітний період за даними МОЗ;

Kc — коефіцієнт, що відображає частку пацієнтів з гострою респіраторною хворо-
бою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які потребуватимуть інтен-
сивної терапії, та становить 0,05;

BRv — ставка на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги, 
пов’язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом  
SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії;

Kw — коефіцієнт, що відображає навантаження на відділення/палату інтенсивної 
терапії з урахуванням середнього строку перебування одного пацієнта в закладі охо-
рони здоров’я та становить 0,264;

Ki — коефіцієнт інтенсивності роботи надавача медичних послуг, що розрахову-
ється як заокруглене до трьох знаків після коми співвідношення кількості пацієнтів з 
підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронаві-
русом SARS-CoV-2, які перебували у відділенні/палатах інтенсивної терапії такого на-
давача медичних послуг, за звітний період до загальної кількості пацієнтів з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які пе-
ребували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії надавачів медичних послуг, які на-
дають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричине-
ною коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою медичних гарантій на відповідній ад-
міністративно-територіальній одиниці, за звітний період. У разі відсутності пацієнтів 
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, у відділеннях/палатах інтенсивної терапії відповідного надавача медичних по-
слуг такий коефіцієнт становить 0;

T — кількість медичних команд, що залучені до надання медичних послуг, 
пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавіру-
сом SARS-CoV-2, станом на останній день звітного періоду;

BRt  — ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, 
медичними виробами та лікарськими засобами;

Kf1 — коефіцієнт тривалості дії договору у першому місяці, який становить 1 у ра-
зі, коли датою початку дії договору є дата до 15 числа місяця включно, та 0,5 у разі, 
коли датою початку дії договору є дата після 15 числа відповідного місяця;

2) за останній місяць дії договору:

Cff = (T x BRt) x Kff ,

де Cff — фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за останній місяць;

T — кількість медичних команд, що залучені до надання медичних послуг, 
пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавіру-
сом SARS-CoV-2, станом на останній день звітного періоду;

BRt — ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, 
медичними виробами та лікарськими засобами;

Kff — коефіцієнт тривалості дії договору в останньому місяці, який становить 1 у 
разі, коли датою закінчення дії договору є дата після 15 числа місяця, та 0,5 у разі, 
коли датою закінчення дії договору є дата до 15 числа відповідного місяця включно;

3) за кожен місяць дії договору, крім першого та останнього місяців:

Cfn = Pr x Kc x BRv x Kw x Ki + Vn x BRv x Kfn + T x BRt , 

де Cfn — фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за місяць;

Pr — кількість нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіра-
торну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на території від-
повідної адміністративно-територіальної одиниці за звітний період за даними МОЗ;

Kc — коефіцієнт, що відображає частку осіб, які потребуватимуть інтенсивної те-
рапії, та становить 0,05;

BRv — ставка на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги, 
пов’язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії;

Kw — коефіцієнт, що відображає навантаження на відділення/палату інтенсивної 
терапії з урахуванням середнього строку перебування одного пацієнта в закладі охо-
рони здоров’я та становить 0,264;

Ki — коефіцієнт інтенсивності роботи надавача медичних послуг, що розрахову-
ється як заокруглене до трьох знаків після коми співвідношення кількості пацієнтів з 
підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронаві-
русом SARS-CoV-2, які перебували у відділенні/палатах інтенсивної терапії такого на-
давача медичних послуг, за звітний період до загальної кількості пацієнтів з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які пе-
ребували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії надавачів медичних послуг, які на-
дають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричине-
ною коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою медичних гарантій на відповідній ад-
міністративно-територіальній одиниці, за звітний період. У разі відсутності пацієнтів 
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, у відділеннях/палатах інтенсивної терапії відповідного надавача медичних по-
слуг такий коефіцієнт становить 0;

Vn — кількість апаратів вентиляції легень, що відповідають умовам закупівлі та 
визначені для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, що введені в експлуатацію у надавача ме-
дичних послуг за звітний період;

Kfn — коефіцієнт тривалості функціонування апарата вентиляції легень в закладі 
охорони здоров`я для надання медичної допомоги, пов’язаної з гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, який становить 
1 у разі, коли датою введення в експлуатацію апарата вентиляції легень є дата до 15 
числа місяця включно, та 0,5 у разі, коли датою введення в експлуатацію апарата вен-
тиляції легень є дата після 15 числа місяця, згідно з інформацією, наданою керівни-
ком закладу охорони здоров’я;

T — кількість медичних команд, що залучені до надання медичних послуг, 
пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавіру-
сом SARS-CoV-2, станом на останній день звітного періоду;

BRt — ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, 
медичними виробами та лікарськими засобами.

Глава 28. Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим за-
хворюванням нагостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом 
SARS-CoV-2

1165. НСЗУ укладає договори про надання екстреної медичної допомоги пацієн-
там з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу 
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COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з центрами екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф, визначеними відповідно до пункту 25 цього По-
рядку.

1166. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги паці-
єнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворо-
бу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені специфікаціями, 
встановлюється як глобальна ставка на місяць, що розрахована на основі базової 
капітаційної ставки за готовність надати екстрену медичну допомогу та становить  
12 163,64 гривні.

1167. Запланована вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допо-
моги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіратор-
ну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, розраховується за та-
кою формулою:

Cep = P x BRe x Mp , 

де Cep — запланована вартість медичних послуг з надання екстреної медичної 
допомоги;

P — кількість підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хво-
робу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на території відповідної ад-
міністративно-територіальної одиниці на дату подання заяви за даними МОЗ;

BRe — тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, 
пов’язаної з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавіру-
сом SARS-CoV-2;

Mp — кількість календарних місяців строку дії договору, включно з першим та 
останнім місяцями.

1168. Фактична вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги 
пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хво-
робу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на місяць розраховується як 
добуток тарифу на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги пацієн-
там з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та кількості пацієнтів з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під-
твердженою протягом відповідного звітного періоду на території відповідної адміні-
стративно-територіальної одиниці.

Якщо фактична кількість виявлених випадків захворювання на гостру респіра-
торну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, протягом відпо-
відного періоду на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці ста-
новить більш як 327 осіб на 100 000 населення, фактична вартість медичних послуг 
з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим за-
хворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом  
SARS-CoV-2, за цей період розраховується як добуток тарифу на медичні послуги з 
надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим за-
хворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом 
SARS-CoV-2, та кількості осіб, яка визначається як заокруглення до цілого числа 327 
осіб на кожні 100 000 населення.

Глава 29. Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, 
що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2

1169. НСЗУ укладає договори із закладами охорони здоров’я щодо надання ме-
дичної допомоги мобільними медичними бригадами закладів охорони здоров’я з від-
бору, зберігання та транспортування зразків біологічних матеріалів для тестування 
на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (далі — мобільні бригади), 
укомплектованими штатними медичними працівниками таких закладів, що визначені 
структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних держадміністра-
цій та відповідають умовам закупівлі, в обсязі, що не перевищує 10 мобільних бри-
гад на кожні 100 000 населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

11610. Тариф на медичні послуги, які надаються мобільними бригадами, визнача-
ється як глобальна ставка на місяць, що розраховується на основі ставки на медичну 
послугу та становить 50 942,05 гривні.

11611. Запланована вартість медичних послуг, які надаються мобільними бри-
гадами, розраховується як добуток кількості мобільних бригад у закладі охоро-
ни здоров’я згідно з інформацією, наданою Міністерством охорони здоров’я Авто-
номної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я від-
повідних держадміністрацій, тарифу на медичні послуги, які надаються мобільни-
ми бригадами, та кількості місяців строку дії договору, включно з першим та остан-
нім місяцями.

11612. Фактична вартість медичних послуг, які надаються мобільними бригадами, 
на місяць розраховується як добуток кількості мобільних бригад у закладі охорони 
здоров’я на дату подання звіту, тарифу на медичні послуги, які надаються мобільни-
ми бригадами, і коефіцієнта навантаження мобільних бригад.

Коефіцієнт навантаження мобільних бригад для кожного закладу охорони 
здоров’я становить:

1 — у разі здійснення 150 і більше відборів зразків біологічних матеріалів для 
тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (далі — відбір 
зразків) протягом відповідного звітного періоду у розрахунку на одну мобільну бри-
гаду;

0,75 — у разі здійснення від 100 до 150 відборів зразків протягом відповідного 
звітного періоду у розрахунку на одну мобільну бригаду;

0,50 — у разі здійснення від 50 до 100 відборів зразків протягом відповідного 
звітного періоду у розрахунку на одну мобільну бригаду;

0,25 — у разі здійснення менше 50 відборів зразків протягом відповідного звітно-
го періоду у розрахунку на одну мобільну бригаду.

У разі отримання інформації щодо збільшення або зменшення кількості мобіль-
них бригад від структурного підрозділу з питань охорони здоров’я відповідної дер-
жадміністрації у встановленому порядку можуть укладатися нові договори щодо на-
дання медичних послуг, передбачених цією главою, або вноситися відповідні зміни 
до договорів. Договори щодо збільшення кількості мобільних бригад (не більше ніж 
на одну одиницю) укладаються у разі, коли існуючі мобільні бригади в закладах охо-
рони здоров’я, розташованих на території відповідної адміністративно-територіаль-
ної одиниці, здійснюють більше 150 відборів зразків протягом відповідного місяця у 
розрахунку на одну мобільну бригаду.

Глава 30. Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хво-
робою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими 
закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 року

11613. НСЗУ укладає договори із закладами охорони здоров’я, визначеними у до-
датку 3.

11614. Тариф на медичні послуги із стаціонарної медичної допомоги пацієнтам 
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 
р., визначається як глобальна ставка за період з 1 по 30 квітня 2020 р. та становить 
271 932,48 гривні. До тарифу застосовуються такі коригувальні коефіцієнти залеж-
но від кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, яким надано медичні послуги надавачем медичних по-
слуг у період з 1 квітня 2020 р. до дати набрання чинності нормативно-правовим ак-
том, яким запроваджено такий пакет медичних послуг:

1,2 — від 1 до 10 пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричи-
неною коронавірусом SARS-CoV-2;

1,7 — від 11 до 20 пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спри-
чиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

2,1 — від 21 до 30 пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спри-
чиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

3,5 — 31 і більше пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричи-
неною коронавірусом SARS-CoV-2.

Кількість пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, яким надано медичну допомогу у конкретному закла-
ді охорони здоров’я, визначається за даними, що містяться в заяві, визначеними на 
підставі даних державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охо-
рони здоров’я України», отриманих від МОЗ. У разі коли дані в заяві відрізняються 
від даних, отриманих від МОЗ, кількість пацієнтів з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, визначається відповідно до да-
них, отриманих від МОЗ.»;

доповнити Порядок додатком 3, що додається.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 р. № 246 «Деякі пи-

тання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на ро-
ботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 29, ст. 1042):

1) вступну частину викласти в такій редакції:
«Відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу II «Прикінцеві та перехідні положен-

ня» Закону України від 17 березня 2020 р. № 533-IX «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на 
період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню ко-
ронавірусної хвороби (COVID-19)» Кабінет Міністрів України постановляє:»;

2) у пункті 1:
в абзаці першому слова і цифри «встановлюються додаткові доплати у розмірі 

до 200 відсотків посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових 
доплат, надбавок пропорційно відпрацьованому часу» замінити словами і цифра-
ми «встановлюється додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати 
(посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством 
обов’язкових доплат та надбавок»;

в абзаці третьому слова і цифри «спеціалізованих бригад для реагування на ви-
падки коронавірусної хвороби (COVID-19) центрів екстреної медичної допомоги, 
які» замінити словами і цифрами «центрів екстреної медичної допомоги та меди-

цини катастроф, які задіяні до реагування на випадки гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та».

Додаток 3 
до Порядку

ПЕРЕлІК 
закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну  

допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2

Код згідно з єДРПоУ найменування закладу охорони здоров’я
Вінницька область

05484126 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська 
клінічна лікарня № 1»

01982554 Комунальне підприємство «Калинівська центральна районна 
лікарня» Калинівської районної ради

01982502 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька цен-
тральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради

34004453 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна 
клінічна дитяча інфекційна лікарня» Вінницької обласної ради

01982672 Комунальне некомерційне підприємство «Тульчинська цен-
тральна районна лікарня» Тульчинської районної ради

01982488 Комунальне некомерційне підприємство «Барська централь-
на районна лікарня» Барської районної ради

03082760 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна 
дитяча клінічна лікарня» Вінницької обласної ради

05484451 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький місь-
кий клінічний пологовий будинок № 2»

01982531 Комунальне некомерційне підприємство «Іллінецька цен-
тральна районна лікарня» Іллінецької районної ради 

01982614 Комунальне некомерційне підприємство «Немирівська цен-
тральна районна лікарня» Немирівської районної ради

01982591 Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Поділь-
ська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-По-
дільської міської ради

01982695 Комунальне некомерційне підприємство «Хмільницька цен-
тральна районна лікарня» Хмільницької районної ради

35814729 Комунальне підприємство «Козятинська центральна районна 
лікарня» Козятинської районної ради

36205651 Комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська цен-
тральна районна лікарня» Гайсинської районної ради

01982525 Комунальне некомерційне підприємство «Жмеринська цен-
тральна районна лікарня» Жмеринської районної ради

01982591 Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Поділь-
ська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-По-
дільської міської ради

01982726 Комунальне некомерційне підприємство «Ямпільська цен-
тральна районна лікарня» Ямпільської районної ради

Волинська область
03398983 Комунальне підприємство «Волинська обласна інфекційна 

лікарня» Волинської обласної ради
01982991 Комунальне некомерційне підприємство «Ратнівська цен-

тральна районна лікарня» Ратнівської районної ради
01983068 Комунальне некомерційне підприємство «Старовижівська 

центральна районна лікарня» Старовижівської районної ради
01982885 Комунальне некомерційне підприємство «Берестечківська 

районна лікарня № 2»
01982985 Комунальне підприємство «Луцька міська клінічна лікарня»
01983134 Комунальне підприємство «Луцька центральна районна лі-

карня» Луцької районної ради
03399089 Комунальне підприємство «Луцький клінічний пологовий бу-

динок»
21751226 Комунальне підприємство «Волинське обласне дитяче тери-

торіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради
38856054 Комунальне підприємство «Ківерцівське районне територі-

альне медичне об’єднання Ківерцівської районної ради»
01983016 Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська 

центральна міська лікарня»
01982940 Комунальне некомерційне підприємство Ковельське місь-

крайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської 
міської ради 

37271416 Комунальне некомерційне підприємство «Любомльське  
територіальне медичне об’єднання Любомльської район-
ної ради» 

01983163 Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лі-
карня» Волинської обласної ради

01982910 Комунальне некомерційне підприємство «Рожищенська цен-
тральна районна лікарня» Рожищенської районної ради

42631325 Комунальне підприємство «Володимир-Волинське територі-
альне медичне об’єднання»

01982896 Комунальне некомерційне підприємство «Горохівська цен-
тральна районна лікарня Горохівської районної ради»

Дніпропетровська область
05411245 Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської 

ради «Міська лікарня № 7»
01986173 Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня № 3» Кри-

ворізької міської ради
01280527 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лі-

карня № 4» Дніпровської міської ради
01984441 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лі-

карня № 6» Дніпровської міської ради
01985127 Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клі-

нічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради
01984624 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лі-

карня № 16» Дніпровської міської ради
01985995 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська 

лікарня № 7» Криворізької міської ради
01987273 Комунальне некомерційне підприємство «Новомосковська 

центральна міська лікарня» Новомосковської міської ради
01989160 Комунальне некомерційне підприємство «Синельниківська 

центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради
23644906 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лі-

карня № 8» Дніпровської міської ради
01984659 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікар-

ня № 21 ім. проф. Є. Г. Попкової» Дніпровської міської ради
01986115 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька ін-

фекційна лікарня № 1» Криворізької міської ради
01987416  Комунальне некомерційне підприємство «Першотравенська 

міська лікарня» Першотравенської міської ради
01985423 Комунальне підприємство «Дніпропетровська обласна клі-

нічна лікарня ім. І. І. Мечникова» Дніпропетровської облас-
ної ради

Донецька область
01990660 Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської 

міської ради «Маріупольська міська лікарня швидкої медич-
ної допомоги»

03096940 Комунальне некомерційне підприємство «Інфекційна лікар-
ня м. Костянтинівка»

42170577 Комунальне некомерційне підприємство «Обласний перина-
тальний центр м. Краматорськ»

01989728 Комунальне некомерційне підприємство «Великоновосілків-
ська центральна районна лікарня»

01989763 Комунальне некомерційне підприємство «Волноваська цен-
тральна районна лікарня»

01990217 Комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут»

01990418 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська 
лікарня» м. Торецька

01990648 Комунальне некомерційне підприємство «Перинатальний 
центр м. Маріуполь»

01990654 Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської 
міської ради «Маріупольська міська лікарня № 4  
ім. І. К. Мацука» 

01990756 Комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофіль-
на лікарня інтенсивного лікування» Костянтинівської місь-
кої ради

01990810 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 
3» Краматорської міської ради

31338129 Комунальне некомерційне підприємство «Інфекційна лікар-
ня м. Мирноград»

03098229 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна лікарня 
інтенсивного лікування м. Маріуполь»

01990462 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська 
клінічна лікарня» Дружківської міської ради

Житомирська область
42788614 Комунальне підприємство «Лікарня № 1» Житомирської  

міської ради

01992050 Комунальне некомерційне підприємство «Коростенська цен-
тральна міська лікарня» Коростенської міської ради

01991671 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна район-
на лікарня» Житомирської районної ради

01991754 Комунальне некомерційне підприємство «Любарська цен-
тральна районна лікарня» Любарської районної ради Жито-
мирської області

01991955 Черняхівське територіальне медичне об’єднання
01992015 Комунальне некомерційне підприємство «Бердичівська місь-

ка лікарня» Бердичівської міської ради
01991783 Комунальне некомерційне підприємство «Малинська міська 

лікарня» Малинської міської ради
42779217 Комунальне підприємство «Дитяча лікарня  

імені В. Й. Башека» Житомирської міської ради
01991820 Комунальне некомерційне підприємство «Новоград-Волин-

ське міськрайонне територіальне медичне об’єднання»
01991955 Черняхівське територіальне медичне об’єднання
02774119 Комунальне некомерційне підприємство «Житомирська об-

ласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради
42435766 Комунальне некомерційне підприємство «Овруцька міська 

лікарня» Овруцької міської ради
01991607 Хорошівська центральна районна лікарня
01991872 Комунальне некомерційне підприємство «Олевська цен-

тральна лікарня» Олевської міської ради
01991903 Комунальне некомерційне підприємство «Радомишльська 

лікарня» Радомишльської міської ради
01991599 Центральна районна лікарня Бердичівського району
01991547 Комунальне некомерційне підприємство «Андрушівська цен-

тральна районна лікарня» Андрушівської районної ради
01991731 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна район-

на лікарня ім. Д. І. Потєхіна» Коростишівської районної ради
01991961 Чуднівська центральна районна лікарня

Закарпатська область
01992819 Центральна міська клінічна лікарня 
01992831 Комунальне некомерційне підприємство «Мукачівська цен-

тральна районна лікарня»
26098930 Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клі-

нічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний 
центр» Закарпатської обласної ради

01992268 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча лі-
карня» Закарпатської обласної ради

38802040 Комунальне некомерційне підприємство «Ужгородський 
міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради

26464978 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна 
інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради

01992268 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча лі-
карня» Закарпатської обласної ради

01992506 Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська ра-
йонна лікарня» Виноградівської районної ради 

01992587 Комунальне некомерційне підприємство «Іршавська районна 
лікарня» Іршавської районної ради 

01992430 Комунальне некомерційне підприємство «Берегівська цен-
тральна районна лікарня імені Бертолона Ліннера» Берегів-
ської районної ради

01992682 Комунальне некомерційне підприємство «Тячівська районна 
лікарня» Тячівської районної ради

33583287 Комунальне некомерційне підприємство «Великобичківська 
міська лікарня» Великобичківської селищної ради

01992624 Комунальне некомерційне підприємство «Рахівська районна 
лікарня» Рахівської районної ради

01992653 Комунальне некомерційне підприємство «Свалявська район-
на лікарня» Свалявської районної ради 

Запорізька область
05498648 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня  

№ 2» Запорізької міської ради
05498789 Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лі-

карня № 5» Запорізької міської ради
05498683 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня  

№ 6» Запорізької міської ради
05498694 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня  

№ 9» Запорізької міської ради
35535544 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня  

№ 7» Запорізької міської ради
05498849 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна інфекцій-

на клінічна лікарня» Запорізької обласної ради
01992972 Комунальне некомерційне підприємство «Пологівська бага-

топрофільна лікарня інтенсивного лікування» Пологівської 
районної ради

02006722 Комунальне некомерційне підприємство «Запорізька цен-
тральна районна лікарня» Запорізької районної ради

01992953 Комунальний заклад «Оріхівська центральна районна лікар-
ня» Оріхівської районної ради 

01992989 Комунальне підприємство «Приморська центральна районна 
лікарня» Приморської районної ради 

01993032 Комунальне некомерційне підприємство «Якимівська цен-
тральна районна лікарня» Якимівської селищної ради Яки-
мівського району 

05395687 Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий буди-
нок № 4» Запорізької міської ради

41955911 Комунальне підприємство «Веселівська багатопрофільна лі-
карня інтенсивного лікування» Веселівської селищної ради 

01992908 Комунальне некомерційне підприємство «Василівська бага-
топрофільна лікарня інтенсивного лікування» Василівської 
районної ради Запорізької області

01992914 Комунальне некомерційне підприємство «Вільнянська ра-
йонна багатопрофільна лікарня» Вільнянської районної ради

05498720 Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне ме-
дичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних ме-
тодів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітополь-
ської міської ради 

02005131 Комунальне некомерційне підприємство «Дніпрорудненська 
багатопрофільна міська лікарня» Дніпрорудненської міської 
ради Василівського району

39029713 Комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської 
ради «Бердянське територіальне медичне об’єднання»

42594137 Комунальне некомерційне підприємство «Спеціалізована ме-
дико-санітарна частина» Енергодарської міської ради

41477873 Комунальне підприємство «Токмацька багатопрофільна лі-
карня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради

Івано-Франківська область
01993305 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська 

клінічна лікарня» Івано-Франківської міської ради
01993351 Богородчанська центральна районна лікарня 
33271905 Комунальний заклад «Районна лікарня» Калуської район-

ної ради 
01993405 Комунальне некомерційне підприємство «Галицька лікарня» 

Галицької районної ради
01993612 Рожнятівська центральна районна лікарня
01993575 Комунальне некомерційне підприємство «Надвірнянська 

центральна районна лікарня» Надвірнянської районної ради
01993322 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лі-

карня № 1» Івано-Франківської міської ради
01993291 Комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківська 

обласна клінічна інфекційна лікарня» Івано-Франківської об-
ласної ради

01993546 Комунальне некомерційне підприємство «Косівська цен-
тральна районна лікарня» Косівської районної ради 

01993428 Комунальне некомерційне підприємство «Городенківська 
центральна районна лікарня» Городенківської районної ради

33578224 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна район-
на лікарня» Калуської міської та районної рад

01993457 Комунальне некомерційне підприємство «Долинська багато-
профільна лікарня» Долинської районної ради

02009637 Комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франків-
ський обласний фтизіопульмонологічний центр» Івано-
Франківської обласної ради

25596594 Комунальне некомерційне підприємство «Коломийська цен-
тральна районна лікарня» Коломийської районної ради

01993658 Комунальне некомерційне підприємство «Тлумацька цен-
тральна районна лікарня» Тлумацької районної ради

Київська область
01994422 Комунальне некомерційне підприємство «Яготинська цен-

тральна районна лікарня» Яготинської районної ради
34019061 Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної 

ради «Київська обласна дитяча лікарня № 2»
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01994385 Комунальне некомерційне підприємство Васильківської ра-

йонної ради «Васильківська центральна районна лікарня»
01994416 Комунальне некомерційне підприємство Кагарлицької ра-

йонної ради «Кагарлицька центральна районна лікарня»
01994161 Комунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмель-

ницької районної ради «Переяслав-Хмельницька централь-
на районна лікарня»

01994592 Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцер-
ківська міська лікарня № 3»

01994497 Комунальне некомерційне підприємство «Броварська бага-
топрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради та 
Броварської міської ради 

01994451 Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної 
ради «Київська обласна дитяча лікарня»

01994409 Комунальне некомерційне підприємство Іванківської район-
ної ради «Іванківська центральна районна лікарня»

01994617 Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської 
міської ради «Білоцерківський пологовий будинок»

01994698 Комунальне некомерційне підприємство «Макарівська цен-
тральна районна лікарня» Макарівської районної ради

22201472 Комунальне некомерційне підприємство «Вишнівська місь-
ка лікарня» Вишневої міської ради Києво-Святошинсько-
го району 

01994480 Комунальне некомерційне підприємство Бородянської ра-
йонної ради «Бородянська центральна районна лікарня»

01994669 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна район-
на лікарня Києво-Святошинської районної ради»

26191575 Комунальне некомерційне підприємство «Ірпінська цен-
тральна міська лікарня» Ірпінської міської ради 

01994155 Комунальне некомерційне підприємство Обухівської район-
ної ради «Обухівська центральна районна лікарня»

01994149 Комунальне некомерційне підприємство Миронівської ра-
йонної ради «Миронівська центральна районна лікарня»

01994221 Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне під-
приємство Тетіївська центральна районна лікарня» Тетіїв-
ської районної ради

23889513 Комунальне некомерційне підприємство «Макарівська цен-
тральна районна лікарня» Макарівської районної ради

Кіровоградська область
05493846 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська 

лікарня Міської ради міста Кропивницького»
01994942 Комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградська об-

ласна лікарня» Кіровоградської обласної ради
01995120 Комунальне некомерційне підприємство Кропивницької ра-

йонної ради «Кропивницька центральна районна лікарня»
37324478 Комунальне некомерційне підприємство «Новомиргородська 

районна лікарня» Новомиргородської районної ради
01995255 Комунальне некомерційне підприємство «Олександрів-

ська центральна районна лікарня» Олександрівської район-
ної ради 

01995226 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна район-
на лікарня» Новоархангельської районної ради

01995143 Комунальне некомерційне підприємство «Добровеличків-
ська центральна районна лікарня» Добровеличківської ра-
йонної ради

01995108 Комунальне некомерційне підприємство «Бобринецька цен-
тральна районна лікарня» Бобринецької районної ради

01995137 Комунальне некомерційне підприємство «Голованівська цен-
тральна районна лікарня» Голованівської районної ради 

01995154 Комунальне некомерційне підприємство «Долинська цен-
тральна районна лікарня» Долинської районної ради

01111227 Комунальний заклад «Знам’янська міська лікарня 
імені А. В. Лисенка»

01994921 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна 
дитяча лікарня» Кіровоградської обласної ради 

01995203 Комунальне некомерційне підприємство «Маловисківська 
центральна районна лікарня»

05493838 Комунальне підприємство «Центральна міська лікарня  
м. Олександрії» Олександріївської міської ради 

Луганська область
05401658 Комунальне некомерційне підприємство Лисичанської місь-

кої ради «Лисичанська багатопрофільна лікарня» 
37747995 Комунальне некомерційне підприємство «Сєвєродонець-

ка міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької місь-
кої ради

01983714 Комунальне некомерційне підприємство «Старобільське ра-
йонне територіальне медичне об’єднання» Старобільської 
районної ради

01983683 Комунальне некомерційне підприємство «Рубіжанська цен-
тральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради 

37336064 Комунальне некомерційне підприємство «Біловодська бага-
топрофільна лікарня» Біловодської селищної ради

Львівська область
01998147 Комунальне некомерційне підприємство Львівської облас-

ної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний 
клінічний лікувально-діагностичний центр»

01997645 Комунальне некомерційне підприємство «8-а міська клініч-
на лікарня м. Львова»

01998161 Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної 
ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та ре-
пресованих ім. Ю. Липи»

01996326 Комунальне некомерційне підприємство «Кам’янка-Бузька 
центральна районна лікарня»

01996958 Комунальне некомерційне підприємство «Стрийська цен-
тральна міська лікарня»

01997248 Комунальне некомерційне підприємство Сокальської район-
ної ради «Сокальська центральна районна лікарня»

13821460 Комунальне некомерційне підприємство «Стебницька міська 
лікарня» Дрогобицької міської ради

22398210 Комунальне некомерційне підприємство Яворівської район-
ної ради «Яворівська центральна районна лікарня»

41045137 Комунальне некомерційне підприємство «Рудківська лікар-
ня» Рудківської міської ради Самбірського району

01996622 Комунальне некомерційне підприємство «Львівська 1-а місь-
ка клінічна лікарня імені князя Лева»

Миколаївська область
01998288 Комунальне некомерційне підприємство «Новобузька цен-

тральна районна лікарня» Новобузької районної ради
01998354 Комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофільна 

лікарня Баштанського району» Баштанської районної ради 
05483078 Миколаївська міська лікарня № 1
43443474 Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський об-

ласний центр лікування інфекційних хвороб» Миколаївської 
обласної ради

01998319 Первомайська центральна районна лікарня
01998443 Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне під-

приємство Вознесенська багатопрофільна лікарня» Возне-
сенської міської ради

33850812 Комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнська 
міська багатопрофільна лікарня» Южноукраїнської місь-
кої ради

05483138 Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської місь-
кої ради «Пологовий будинок № 1»

01998348 Комунальне некомерційне підприємство «Арбузинська цен-
тральна районна лікарня» Арбузинської районної ради

Одеська область
01999023 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна ін-

фекційна лікарня» Одеської міської ради
02007650 Комунальне некомерційне підприємство «Старокозацька ра-

йонна лікарня»
05446427 Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий буди-

нок № 2» Одеської міської ради
01998803 Комунальне некомерційне підприємство «Подільська міська 

лікарня» Подільської міської ради
01998704 Комунальне некомерційне підприємство Біляївської районної 

ради «Біляївська центральна районна лікарня»
01111121 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна район-

на лікарня Подільського району Куяльницької сільської  
ради»

21008313 Комунальне некомерційне підприємство «Одеський облас-
ний клінічний медичний центр» Одеської обласної ради

32190584 Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лі-
карня № 2» Одеської міської ради 

01998785 Комунальне підприємство «Кодимська центральна районна 
лікарня» Кодимської районної ради

01998851 Комунальне некомерційне підприємство спільної власнос-
ті територіальних громад Роздільнянського району «Розділь-
нянська центральна районна лікарня»

26418688 Комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської район-
ної ради «Центральна районна лікарня»

01982146 Комунальне некомерційне підприємство «Дунайська обласна 
лікарня» Одеської обласної ради

01982212 Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лі-
карня» Чорноморської міської ради Одеської області

01998696 Комунальне некомерційне підприємство «Білгород-Дні-
стровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністров-
ської районної ради

02002859 Комунальне некомерційне підприємство «Валківська цен-
тральна районна лікарня»

01998762 Комунальне некомерційне підприємство «Кілійська багато-
профільна лікарня» Кілійської міської ради

01998905 Комунальне підприємство «Тарутинська центральна районна 
лікарня» Тарутинської районної ради

01998934 Комунальне некомерційне підприємство «Ширяївська цен-
тральна районна лікарня» Ширяївської районної ради

Полтавська область
41318879 Комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня 

інтенсивного лікування «Кременчуцька»
01999342 Комунальне некомерційне підприємство Кременчуцької ра-

йонної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня»
01999626 Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня інтенсив-

ного лікування І рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнів-
ської міської ради 

01999661 Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна ін-
фекційна лікарня» Полтавської обласної ради

01999388 Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного 
лікування» Лубенської міської ради

01999613 Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кремен-
чуцька перша міська лікарня  
ім. О. Т. Богаєвського»

01999276 Комунальне некомерційне підприємство «Зіньківська цен-
тральна районна лікарня» Зіньківської районної ради

01999402 Комунальне некомерційне підприємство «Миргородська 
центральна районна лікарня» Миргородської районної ради

01999460 Комунальне підприємство «Пирятинська центральна районна 
лікарня» Пирятинської районної ради

01999299 Комунальне некомерційне підприємство «Карлівська цен-
тральна районна лікарня ім. Л. В. Радевича» 

01999307 Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцька цен-
тральна районна лікарня» Кобеляцької районної ради 

01999514 Комунальне некомерційне підприємство «Хорольська цен-
тральна районна лікарня» Хорольської районної ради 

01999336 Комунальне некомерційне підприємство «Котелевська цен-
тральна районна лікарня» Котелевської районної ради

01999218 Комунальне некомерційне підприємство «Гадяцька цен-
тральна районна лікарня» Гадяцької районної ради

01999359 Комунальне некомерційне підприємство «Лохвицька район-
на лікарня» Лохвицької районної ради

01999483 Комунальне некомерційне підприємство «Решетилівська 
центральна районна лікарня» Решетилівської районної ради

01999655 Комунальне підприємство «1-а міська клінічна лікарня» Пол-
тавської міської ради

05385571 Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кремен-
чуцька міська дитяча лікарня»

01999320 Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська 
центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради 
Полтавської області

Рівненська область
02000010 Комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лі-

карня» Рівненської обласної ради
01111032 Міська лікарня № 2 Рівненської міської ради 
01999796 Комунальне некомерційне підприємство «Сарненська цен-

тральна районна лікарня» Сарненської районної ради
02000085 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська 

лікарня» Рівненської міської ради
01999796 Комунальне некомерційне підприємство «Сарненська цен-

тральна районна лікарня» Сарненської районної ради
37624798 Комунальне некомерційне підприємство «Дубенська міська 

лікарня» Дубенської міської ради 
02000105 Комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська 

центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради
01999810 Комунальний заклад охорони здоров’я «Березнівська цен-

тральна районна лікарня» Березнівської районної ради
01999788 Комунальне некомерційне підприємство «Дубровицька цен-

тральна районна лікарня» Дубровицької районної ради
01999907 Комунальне некомерційне підприємство «Костопільська цен-

тральна районна лікарня» Костопільської районної ради
01999842 Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівська цен-

тральна районна лікарня» Рокитнівської районної ради
01999939 Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лі-

карня» Рівненської міської ради
Сумська область

02007549 Комунальне підприємство «Кролевецька центральна районна 
лікарня» Кролевецької районної ради

02007532 Комунальне некомерційне підприємство Конотопської місь-
кої ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. ака-
деміка Михайла Давидова»

36897937 Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної 
ради «Обласний клінічний перинатальний центр»

02000334 Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча клінічна лі-
карня Святої Зінаїди» Сумської міської ради

02007489 Комунальне некомерційне підприємство Білопільської ра-
йонної ради «Білопільська центральна районна лікарня»

01981477 Комунальне некомерційне підприємство «Роменська цен-
тральна районна лікарня» Роменської міської ради

01981508 Комунальний заклад «Тростянецька центральна районна лі-
карня»

01981514 Комунальне некомерційне підприємство «Шосткинська цен-
тральна районна лікарня» Шосткинської міської ради

0548100 Комунальне некомерційне підприємство Сумської облас-
ної ради «Сумський обласний клінічний шкірно-венерологіч-
ний диспансер»

Тернопільська область
02000866 Комунальне некомерційне підприємство «Почаївська район-

на комунальна лікарня» Кременецької районної ради
04528442 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська 

міська дитяча комунальна лікарня»
02000903 Комунальне некомерційне підприємство «Лановецька цен-

тральна районна лікарня»
02000961 Комунальне некомерційне підприємство «Скалатська кому-

нальна районна лікарня» Скалатської міської ради
02000984 Комунальне некомерційне підприємство «Підволочиська 

центральна районна лікарня» Підволочиської районної ради
02001185 Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська цен-

тральна комунальна районна лікарня» Чортківської район-
ної ради

02001311 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська уні-
верситетська лікарня» Тернопільської обласної ради

02001328 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський 
регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» 
Тернопільської обласної ради

14030985 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський 
обласний медичний центр соціально-небезпечних захворю-
вань» Тернопільської обласної ради

02001297 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська 
міська комунальна лікарня швидкої допомоги»

36338715 Комунальне некомерційне підприємство «Монастириська 
центральна районна лікарня» Монастириської районної ради

02001216 Комунальне некомерційне підприємство Шумської районної 
ради «Шумська центральна районна лікарня»

02000493 Комунальне некомерційне підприємство «Борщівська район-
на лікарня» Борщівської районної ради

02000659 Комунальне некомерційне підприємство «Заліщицька цен-
тральна районна лікарня» Заліщицької районної ради

02000792 Комунальне некомерційне підприємство «Козівська цен-
тральна районна лікарня Козівської районної ради»

02000435 Комунальне некомерційне підприємство «Бережанська цен-
тральна районна лікарня» Бережанської районної ради

02000547 Комунальне некомерційне підприємство «Бучацька цен-
тральна районна лікарня» Бучацької районної ради

02000582 Комунальне некомерційне підприємство «Гусятинська кому-
нальна районна лікарня» Гусятинської районної ради

35492401 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський 
обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» 
Тернопільської обласної ради

02000702 Комунальне некомерційне підприємство «Збаразька цен-
тральна лікарня» Збаразької районної ради

38440115 Комунальне некомерційне підприємство «Кременецький 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Кременець-
кої районної ради

02001274 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський 
обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської 
обласної ради

Харківська область
02003770 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лі-

карня № 13» Харківської міської ради
02003787 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна ба-

гатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради
02003511 Комунальне некомерційне підприємство «Міська багатопро-

фільна лікарня № 18» Харківської міської ради
22689195 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна ба-

гатопрофільна лікарня № 25» Харківської міської ради
02003178 Комунальне некомерційне підприємство «Зміївська цен-

тральна районна лікарня» Зміївської районної ради 
42582687 Комунальне некомерційне підприємство «Куп’янське терито-

ріальне медичне об’єднання» Куп’янської міської ради
02003304 Комунальне некомерційне підприємство Ізюмської міської 

ради «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері»
02001759 Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний 

пологовий будинок № 2  
імені М. Х. Гельферіха» Харківської міської ради

02002380 Комунальне некомерційне підприємство «Чугуївська цен-
тральна районна лікарня ім. М. І. Кононенка» Чугуївської ра-
йонної ради

02002701 Комунальне некомерційне підприємство «Красноградська 
центральна районна лікарня»

02002730 Комунальне некомерційне підприємство Первомайська цен-
тральна районна лікарня 

02002990 Комунальне некомерційне підприємство «Вовчанська цен-
тральна районна лікарня» Вовчанської районної ради

02003534 Комунальне некомерційне підприємство Харківської облас-
ної ради «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня»

02003600 Комунальне некомерційне підприємство Харківської облас-
ної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня»

02003793 Комунальне некомерційне підприємство Балаклійської ра-
йонної ради «Балаклійська центральна клінічна районна лі-
карня»

02003899 Комунальне некомерційне підприємство «Богодухівська цен-
тральна районна лікарня» Богодухівської районної ради

40199749 Комунальне некомерційне підприємство «Лозівське терито-
ріальне медичне об’єднання» Лозівської міської ради

02003570 Комунальне некомерційне підприємство Харківської облас-
ної ради «Обласний клінічний спеціалізований диспансер ра-
діаційного захисту населення»

02003652 Комунальне некомерційне підприємство Харківської облас-
ної ради «Обласна клінічна інфекційна лікарня»

Херсонська область
02004083 Комунальне підприємство «Олешківська центральна районна 

лікарня» Олешківської районної ради 
02004048 Комунальне некомерційне підприємство «Нововоронцов-

ська центральна районна лікарня» Нововоронцовської ра-
йонної ради

02003913 Комунальне некомерційне підприємство «Бериславська цен-
тральна районна лікарня» Бериславської районної ради

02003971 Комунальне некомерційне підприємство «Генічеська цен-
тральна районна лікарня» Генічеської районної ради 

02003988 Комунальне підприємство «Голопристанська центральна ра-
йонна лікарня»

02004025 Комунальне некомерційне підприємство «Каховська цен-
тральна районна лікарня» Каховської районної ради

02004060 Комунальне некомерційне підприємство «Скадовська цен-
тральна районна лікарня» Скадовської районної ради

02004120 Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська місь-
ка клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних» Херсон-
ської міської ради

05396876 Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська 
клінічна лікарня імені О. С. Лучанського» Херсонської місь-
кої ради

35120441 Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська облас-
на інфекційна лікарня ім. Г. І. Горбачевського» Херсонської 
обласної ради

02004108 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська 
лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради

Хмельницька область
05481104 Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька цен-

тральна районна лікарня» Хмельницького району
02004522 Комунальне некомерційне підприємство «Чемеровецька цен-

тральна районна лікарня» Чемеровецької районної ради
02004255 Комунальне некомерційне підприємство Дунаєвецької ра-

йонної ради «Дунаєвецька центральна районна лікарня»
02004410 Комунальне підприємство «Славутська центральна районна 

лікарня ім. Ф. М. Михайлова» Славутської районної ради 
02004752 Комунальне підприємство «Хмельницька інфекційна лікар-

ня» Хмельницької міської ради
Черкаська область

02004976 Комунальне некомерційне підприємство «Черкаська міська 
інфекційна лікарня» 

02005036 Комунальне некомерційне підприємство «Уманська міська 
лікарня» Уманської міської ради

02005310 Комунальне некомерційне підприємство «Кам’янська цен-
тральна районна лікарня» Кам’янської районної ради

0550370 Комунальне некомерційне підприємство «Третя Черкаська 
міська лікарня швидкої медичної допомоги»

02005026 Комунальне некомерційне підприємство «Смілянська міська 
лікарня» Смілянської міської ради

05540652 Уманська дитяча міська лікарня
02005585 Комунальне некомерційне підприємство «Черкаська обласна 

лікарня» Черкаської обласної ради
02005332 Комунальне некомерційне підприємство «Катеринопільська 

центральна районна лікарня»
02005467 Комунальне некомерційне підприємство «Уманська цен-

тральна районна лікарня» Уманської районної ради
02005303 Комунальне некомерційне підприємство «Золотоніська ра-

йонна багатопрофільна лікарня» Золотоніської районної  
ради

02005484 Комунальне некомерційне підприємство «Черкаська цен-
тральна районна лікарня» Черкаської районної ради

02005496 Комунальне некомерційне підприємство «Шполянська бага-
топрофільна лікарня імені братів  
М. С. і О. С. Коломійченків» Шполянської районної ради

Чернігівська область
02006188 Комунальне некомерційне підприємство «Борзнянська цен-

тральна районна лікарня» Борзнянської районної ради 
02006320 Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська цен-

тральна районна лікарня» Корюківської районної ради 
02006403 Новгород-Сіверська центральна районна лікарня  

імені І. В. Буяльського 
02006538 Комунальне некомерційне підприємство «Талалаївська цен-

тральна районна лікарня» Талалаївської районної ради 
02006604 Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська об-

ласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
02006610 Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий буди-

нок» Чернігівської міської ради
34549336 Комунальне некомерційне підприємство «Прилуцька цен-

тральна міська лікарня»
02006277 Комунальне некомерційне підприємство Козелецької район-

ної ради «Козелецька центральна районна лікарня»
02774125 Комунальне некомерційне підприємство «Ніжинська цен-

тральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжин-
ської міської ради 

14233274 Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська місь-
ка лікарня № 2» Чернігівської міської ради
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Чернівецька область

43288621 Обласне комунальне некомерційне підприємство «Чернівець-
ка обласна клінічна лікарня»

02005705 Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної 
ради «Глибоцька центральна районна лікарня»

01110972 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня  
№ 1» Чернівецької міської ради

02005869 Комунальне некомерційне підприємство «Сторожинецька 
центральна районна лікарня» Сторожинецької районної ради

43291042 Обласне комунальне некомерційне підприємство «Черні-
вецька обласна дитяча клінічна лікарня»

02005680 Комунальне некомерційне підприємство «Кіцманська цен-
тральна районна лікарня» Кіцманської районної ради 

02005832 Комунальне некомерційне підприємство «Новоселицька ра-
йонна лікарня» Новоселицької районної ради

05481412 Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний 
пологовий будинок № 1» Чернівецької міської ради

02005875 Комунальне некомерційне підприємство «Хотинська районна 
лікарня» Хотинської районної ради

02005674 Комунальне некомерційне підприємство «Кельменецька цен-
тральна районна лікарня» Кельменецької районної ради

02005697 Комунальне некомерційне підприємство «Вижницька район-
на лікарня» Вижницької районної ради

02005711 Комунальне некомерційне підприємство «Заставнівська цен-
тральна районна лікарня» Заставнівської районної ради

02005778 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня  
№ 4» Чернівецької міської ради

02005852 Комунальне некомерційне підприємство «Сокирянська ра-
йонна лікарня» Сокирянської районної ради

м. Київ
01981738 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська 

клінічна лікарня № 1» виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міськдержадміністрації)

30212155 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська 
клінічна лікарня № 4» виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міськдержадміністрації)

01994095 Комунальне некомерційне підприємство «Олександрівська 
клінічна лікарня м. Києва» виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міськдержадміністрації)

00185028 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська 
клінічна лікарня № 5» виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міськдержадміністрації)

25680355 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська 
клінічна лікарня № 6» виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міськдержадміністрації)

05497146 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська 
клінічна лікарня № 8» виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міськдержадміністрації)

25680295 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська 
клінічна лікарня № 9» виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міськдержадміністрації)

04350694 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська 
дитяча клінічна лікарня № 1» виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міськдержадміністрації)

05415941 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська 
дитяча клінічна лікарня № 2» виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міськдержадміністрації)

05496796 Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський 
пологовий будинок № 3» виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міськдержадміністрації)

01993730 Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський 
пологовий будинок № 5» виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міськдержадміністрації)

01993664 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська 
дитяча клінічна інфекційна лікарня» виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

26199074 Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня 
№ 15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

01993842 Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча клініч-
на лікарня № 7 Печерського району міста Києва» виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міськдержад-
міністрації)

03319759 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська 
клінічна лікарня № 17» виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міськдержадміністрації)

01994072 Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня 
«Психіатрія» виконавчого органу Київської міської ради (Ки-
ївської міськдержадміністрації)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 травня 2020 р. № 332 
Київ

Про внесення змін до пункту 8 постанови 
Кабінету Міністрів України  

від 11 березня 2020 р. № 211
Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести зміни до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний ві-
сник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1067), виклавши його в редакції, що 
додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 травня 2020 р. № 332

ЗМІнИ, 
що вносяться до пункту 8 постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211
Пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. На період карантину забороняється закладам охорони здоров’я проведення 

планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім:
надання медичної допомоги на території областей, м. Києва, в яких заповненість 

ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвер-
дженим випадком COVID-19, становить менш як 50 відсотків;

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та поло-
гів; 

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; 
надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони 

здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації та планових 

операцій, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для 
життя.

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових за-
ходів з госпіталізації або плановою операцією, підлягають обов’язковому тестуванню 
на наявність короновірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції.».

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 квітня 2020 р. № 324 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 12 лютого 2020 р. № 100
Кабінет Міністрів України Постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 100 

«Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на ре-
алізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»  (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 18, ст. 690) зміни, що додаються.

2. Забезпечити:

Міністерству освіти і науки — погодження з Комітетом Верховної Ради України з 
питань бюджету розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» з урахуван-
ням змін, затверджених цією постановою;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 
квітня 2020 р. № 324

ЗМІнИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 100

1. Абзац другий пункту 7 Порядку та умов надання субвенції з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих ре-
зультатів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 
р. № 100, після слова «члени» доповнити словами «Комітету Верховної Ради Украї-
ни з питань бюджету та».

2. Додаток до постанови викласти в такій редакції:
«Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 лютого 2020 р. № 100 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2020 р. № 324)

РоЗПоДІл 
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

програми «спроможна школа для кращих результатів» у 2020 році
(тис. гривень)

Код бюджету
Назва місцевого бюджету  

адміністративно- 
територіальної одиниці

Обсяг 
субвенції

У тому числі

за загальним 
фондом

за спеціаль-
ним  

фондом

02100000000 Обласний бюджет Вінниць-
кої області

100000 20000 80000

03100000000 Обласний бюджет Волинської 
області

100000 20000 80000

04100000000 Обласний бюджет Дніпропе-
тровської області

100000 20000 80000

05100000000 Обласний бюджет Донецької 
області

100000 20000 80000

06100000000 Обласний бюджет Житомир-
ської області

100000 20000 80000

07100000000 Обласний бюджет Закарпат-
ської області

100000 20000 80000

08100000000 Обласний бюджет Запорізь-
кої області

100000 20000 80000

09100000000 Обласний бюджет Івано-Фран-
ківської області

100000 20000 80000

10100000000 Обласний бюджет Київської 
області

100000 20000 80000

11100000000 Обласний бюджет Кіровоград-
ської області

100000 20000 80000

12100000000 Обласний бюджет Луганської 
області

100000 20000 80000

13100000000 Обласний бюджет Львівської 
області

100000 20000 80000

14100000000 Обласний бюджет Миколаїв-
ської області

100000 20000 80000

15100000000 Обласний бюджет Одеської 
області

100000 20000 80000

16100000000 Обласний бюджет Полтавської 
області

100000 20000 80000

17100000000 Обласний бюджет Рівненської 
області

100000 20000 80000

18100000000 Обласний бюджет Сумської 
області

100000 20000 80000

19100000000 Обласний бюджет Тернопіль-
ської області

100000 20000 80000

20100000000 Обласний бюджет Харківської 
області

100000 20000 80000

21100000000 Обласний бюджет Херсонської 
області

100000 20000 80000

22100000000 Обласний бюджет Хмельниць-
кої області

100000 20000 80000

23100000000 Обласний бюджет Черкась-
кої області

100000 20000 80000

24100000000 Обласний бюджет Чернівець-
кої області

100000 20000 80000

25100000000 Обласний бюджет Чернігів-
ської області

100000 20000 80000

26000000000 Міський бюджет м. Києва 100000 20000 80000
Разом 2500000 500000 2000000».

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 квітня 2020 р. № 325 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету  
Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237  

і від 12 лютого 2020 р. № 105
Кабінет Міністрів України Постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237 «Де-

які питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забез-
печення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» (Офіційний вісник України, 2018 р., №  32, ст. 1115; 2020 р., № 18, ст. 694) і 
від 12 лютого 2020 р. № 105 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної серед-
ньої освіти «Нова українська школа» у 2020 році (Офіційний вісник України, 2020 р.,  
№  18, ст.  694, № 23, ст. 856) зміни, що додаються.

2. Зупинити до 1 січня 2021 р. дію підпунктів 2 — 4 пункту 4, пунктів 6 — 11, аб-
заців сьомого — дванадцятого пункту 15 Порядку та умов надання субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа», затверджених постановою Ка-
бінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237 «Деякі питання надання субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення  якісної, сучасної та до-
ступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2018 р., № 32, ст. 1115; 2020 р., № 18, ст. 694).

3. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження з Комітетом Верховної Ради України з 

питань бюджету розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» з урахуванням змін, затверджених цією постановою;

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження внесення відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2020 р. № 325

ЗМІнИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 4 квітня 2018 р. № 237 і від 12 лютого 2020 р. № 105
1. В абзаці першому пункту 19 Порядку та умов надання субвенції з державно-

го бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної за-
гальної середньої освіти «Нова українська школа», затверджених постановою Кабі-

нету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237, слово «щокварталу» замінити  сло-
вом «щомісяця».

2. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 12  лютого 2020 р. № 105 
викласти в такій редакції:

«Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 12  лютого 2020 р. № 105  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2020 р. № 325)
РоЗПоДІл 

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
 бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної  

загальної середньої освіти «нова українська школа» у 2020 році
тис. гривень

Код бюджету Назва місцевого бю-
джету

Закупівля за-
собів навчан-
ня та облад-

нання для на-
вчальних ка-
бінетів почат-
кової школи 

(видатки роз-
витку)

Закупівля обладнання,  
інвентарю  

для фізкультурно-спортив-
них приміщень, засобів на-

вчання, у тому числі на-
вчально-методичної та на-
вчальної літератури, зоши-
тів з друкованою основою 
для закладів загальної се-
редньої освіти, що беруть 

участь у експерименті з реа-
лізації Державного стандар-

ту початкової освіти  
(видатки розвитку)

02100000000 Обласний бюджет  
Вінницької області

47631,5 2097,9

03100000000 Обласний бюджет  
Волинської області

39374,5 699,3

04100000000 Обласний бюджет  
Дніпропетровської області

73223,4 699,3

05100000000 Обласний бюджет  
Донецької області

38784,3 699,3

06100000000 Обласний бюджет  
Житомирської області

39269,8 699,3

07100000000 Обласний бюджет  
Закарпатської області

44476,4 699,3

08100000000 Обласний бюджет  
Запорізької області

40131,3 699,3

09100000000 Обласний бюджет Івано-
Франківської області

42877,8 699,3

10100000000 Обласний бюджет  
Київської області

52996,2 699,3

11100000000 Обласний бюджет  
Кіровоградської області

24704,5 699,3

12100000000 Обласний бюджет  
Луганської області

16062,2 699,3

13100000000 Обласний бюджет 
Львівської області

74790,1 1573,4

14100000000 Обласний бюджет  
Миколаївської області

31074,3 699,3

15100000000 Обласний бюджет 
Одеської області

61457,5 699,3

16100000000 Обласний бюджет  
Полтавської області

37219,9 699,3

17100000000 Обласний бюджет  
Рівненської області

42103,8 699,3

18100000000 Обласний бюджет  
Сумської області

26375,9 699,3

19100000000 Обласний бюджет  
Тернопільської області

36999,8 699,3

20100000000 Обласний бюджет  
Харківської області

55695,5 699,3

21100000000 Обласний бюджет  
Херсонської області

28680 699,3

22100000000 Обласний бюджет 
Хмельницької області

39092,3 699,3

23100000000 Обласний бюджет  
Черкаської області

33416 699,3

24100000000 Обласний бюджет  
Чернівецької області

26833,6 699,3

25100000000 Обласний бюджет  
Чернігівської області

27952 699,3

26000000000 Бюджет м. Києва 53777,4 5944,1
_____ 
Разом 1035000 25000».

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 29 квітня 2020 р. № 326 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2020 р. № 326

ЗМІнИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 888 «Питання 
виконання Угоди про фінансування програми «Сприяння взаємній торгівлі шляхом 
усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» (Офі-
ційний вісник України, 2010 р., № 74, ст. 2631; 2011 р., № 47, ст. 1911; 2015 р., № 60, 
ст. 1973; 2016 р., № 61, ст. 2096):

1) у пункті 1 слова «Міністерство економічного розвитку і торгівлі» замінити сло-
вами «Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства»;

2) у тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, 
сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю, затвердженого за-
значеною постановою, слово «Мінекономрозвитку» замінити словом «Мінекономі-
ки».

2. Пункт 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для збереження та функціонування національної еталонної бази, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 р. № 967 (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 71, ст. 2683; 2016 р., № 30, ст. 1191; 2019 р., № 90, ст. 3000), ви-
класти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінеко-
номіки в державному бюджеті за програмою «Наукова і науково-технічна діяльність 
у сфері економічного розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяль-
ності» за напрямом збереження та функціонування національної еталонної бази (да-
лі — бюджетні кошти).».

3. Пункт 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1009 (Офі-
ційний вісник України, 2011 р., № 75, ст. 2807; 2016 р., № 30, ст. 1190), викласти в 
такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в держав-
ному бюджеті за програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері еконо-
мічного розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності» за напря-
мом гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими (далі 
— бюджетні кошти).».
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 24 квітня 2020 р. № 456-р 

Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду 
Голови Державної аудиторської служби України

Погодитися з пропозицією Міністра фінансів України Марченка С. М. щодо не-
обхідності призначення на вакантну посаду Голови Державної аудиторської служби 
України шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. уповнова-
женою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 457-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду  
державного секретаря Міністерства інфраструктури 

України
Погодитися з пропозицією Міністра інфраструктури України Криклія В. А. щодо 

необхідності призначення на вакантну посаду державного секретаря Міністерства 
інфраструктури України шляхом укладення контракту про проходження державної 
служби.

Визначити Міністра інфраструктури України Криклія В. А. уповноваженою особою 
для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 квітня 2020 р. № 458-р 
Київ

Про необхідність призначення на вакантну посаду  
заступника Голови Державної податкової  

служби України 
Погодитися з пропозицією Міністра фінансів України Марченка С. М.  щодо необ-

хідності призначення на вакантну посаду заступника Голови Державної податкової 
служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. уповнова-
женою особою для проведення співбесіди в установленому порядку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 461-р 
Київ

Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 26 лютого 2020 р. № 169 

Скасувати як таке, що не реалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 лютого 2020 р. № 169 «Про призначення Лозинського В. М. першим заступни-
ком Міністра розвитку громад та територій України». 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

У зв’язку із закінченням IV кліматичного періоду 
(1991—2020) кліматологи Центральної геофізичної об-
серваторії імені Бориса Срезневського визначили но-
ві кліматичні норми для міста Києва у квітні за темпе-
ратурою повітря та опадами.  Їх нові значення такі: за 
температурою повітря +10,0°С (було +8,7°С), за опада-
ми 42 мм (було 49 мм). 

ОГОЛОШЕННЯ

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до:
     Правил (договірних умов) споживчого кредитування позичальників  

АТ «УКРСИББАНК» з можливістю відкриття та розрахунко-
во-касового обслуговування карткових (поточних) рахун-
ків (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на сай-
ті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у примі-
щеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр»  
№ 105 від 09.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями,  
наступних змін, а саме:

зміни назви посади, аналогу власноручного підпису уповноваженої особи 
та печатки Банку (факсиміле) у такій редакції:

Начальник Департаменту з прода-
жу продуктів споживчого кредиту-
вання АТ «УКРСИББАНК» 
Трегубов Б. Ю.

та/або

Начальник Центру маркетингу та 
прямих продажів споживчого кре-
дитування  Департаменту з прода-
жу продуктів споживчого кредиту-
вання АТ «УКРСИББАНК»   
Дікфідан В.С.  

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в  
офіційному друкованому виданні, а саме: 05.05.2020 р.

Датою початку дії змін до Правил є дата опублікування актуалізованих 
Правил на офіційній веб-сторінці (веб-сайті) АТ “УКРСИББАНК” в мережі  
Інтернет.

В. О. Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» Кашперук А. Б. 

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі - Банк) повідомляє про внесення до:

    Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково–  

касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в  

АТ «УКРСИББАНК» (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення 

на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у примі-

щеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 

від 09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, а саме:

зміни назви посади, аналогу власноручного підпису уповноваженої особи 

та печатки Банку (факсиміле) у такій редакції:

Начальник Центру маркетингу та 
прямих продажів споживчого кре-
дитування  Департаменту з продажу 
продуктів споживчого кредитування 
АТ «УКРСИББАНК»   
Дікфідан В.С.  

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офі-

ційному друкованому виданні, а саме: 05.05.2020 р.

Датою початку дії змін до Правил є дата опублікування актуалізованих 

Правил на офіційній веб-сторінці (веб-сайті) АТ “УКРСИББАНК” в мережі  

Інтернет.

В. О. Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» Кашперук А. Б. 

Повістка про виклик
У зв’язку з неявкою 30.04.2020 року, відповідно до вимог ст.ст. 133, 

135 КПК України, повторно викликається Янукович Віктор Федорович, 
09.07.1950 р.н., на 15 год. 00 хв. 13 травня 2020 року до слідчого третьо-
го відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчи-
нених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державно-
го бюро розслідувань Береста О.О., для набуття процесуального статусу та 
проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні №62019000000000046, за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15,  
кабінет №513, тел. (044) 294-64-17.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області пе-

ребуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, 
Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та Якімчука Олек-
сандра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвинува-
ченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року народження, 
останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Крем-
лівський, 79, в судове засідання з розгляду кримінального провадження за 
його обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюєть-
ся в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 14 трав-
ня 2020 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області, за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідомити 
суд про причини неявки інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважаєть-
ся належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О.В. Ільяшевич

Краматорський міський суд Донецької області розглядає кримінальне 
провадження №229/2744/16-к (провадження №1-кп/234/543/20) за обвину-
ваченням відносно Селіванова Андрія Володимировича, за ч.1 ст.258-3 КК 
України.

Викликається обвинувачений: Селіванов Андрій Володимирович, 
21.08.1977 року народження, який зареєстрований у будинку 119 по вул. 
Одеська у м. Макіївка Донецької області, на 14 травня 2020 року о 13-00 го-
дині для участі у судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Крама-
торського міського суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. 
Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. №18. 

Суддя Данелюк О.М.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 462-р 
Київ

Про звільнення Москаленко В. В.  
з посади заступника Міністра розвитку громад  

та територій України  
Звільнити Москаленко Валентину Володимирівну з посади заступника Міністра 

розвитку громад та територій України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 463-р 
Київ

Про призначення Лозинського В. М.  
першим заступником Міністра розвитку громад  

та територій України  
Призначити Лозинського Василя Мироновича першим заступником Міністра роз-

витку громад та територій України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 464-р 
Київ

Про призначення Суярка С. М. державним  
секретарем Міністерства соціальної  

політики України
Призначити Суярка Сергія Миколайовича державним секретарем Міністерства 

соціальної політики України з дати початку фактичного виконання ним посадових 
обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до 
законодавства, встановивши випробування строком на два місяці.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 квітня 2020 р. № 465-р 
Київ

Про призначення Любченка О. М.    
 Головою Державної податкової  

служби України  
Призначити Любченка Олексія Миколайовича Головою Державної податкової 

служби України з 30 квітня 2020 р. шляхом укладення контракту про проходження 
державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поши-
ренню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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