МЕДИЦИНА

СУСПІЛЬСТВО

4

5

На Буковині тривають
перипетії довкола подальшої
долі обласного дитячого
протитуберкульозного
санаторію

У прифронтовій Донеччині
більше чотирьох років працює
заклад, де переймаються
проблемами колишніх
учасників АТО та ООС

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ВІКТОР ЛЯШКО:
«Звертаюся до учнів і їхніх
батьків: дотримуйтесь
карантинних заходів,
обмежте свою мобільність,
не відвідуйте місця масового
скупчення людей, мийте
руки, обробляйте
антисептиком, носіть
маски у громадських
будівлях».

Фото з сайту facebook.com/MNS.GOV.UA

Біда великої
води

ЦИТАТА ДНЯ

Заступник міністра охорони здоров’я, головний
державний санітарний лікар про убезпечення
випускників на період складання ними ЗНО

МОЗ працює
на випередження
ПРО ВСЯК ВИПАДОК. «Ми вже ретельно працюємо над розгортанням другої хвилі наших лікарень, які надаватимуть допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Тобто, ми вже усвідомлюємо,
що по деяких областях через недбале ставлення до наших рекомендацій різко зростає кількість людей, яких госпіталізують, які потрапляють до лікарень, нам потрібно розгортати другу хвилю», —
поділився на брифінгу планами Міністерства охорони здоров’я його
очільник Максим Степанов. А заступник міністра охорони здоров’я,
головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко доповнив цю
інформацію конкретними цифрами: «З 23 тисяч ліжок, відведених у
лікарнях першої хвилі, ми сьогодні маємо зайнятими ліжка з хворими на коронавірусну хворобу — 3895. З них у відділеннях інтенсивної терапії зайнято 350 ліжок. Загалом на штучній вентиляції легень
перебуває 82 пацієнти в лікарнях першої хвилі. Паралельно з цим
готуємо лікарні другої хвилі. Наразі у нас підготовлено 11 тисяч 576
ліжок у лікарнях другої хвилі, які готові приймати хворих з коронавірусною хворобою», — цитує УНІАН слова фахівця.

ЦИФРА ДНЯ

1,5 млн грн

одноразової допомоги виплачуватиме
Фонд соціального страхування родинам
померлих від коронавірусу COVID-19
медпрацівників
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СТИХІЯ. Колосальна повінь у Західній Україні масштабніша

ніж у 2008 році. Прем’єр розбирався із ситуацією на місці

Як змусять сплатити борги

ГАРЯЧА ТЕМА. Зі злісних неплатників за рішенням суду зможуть стягувати

до 50% зарплати

Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Б

орги за спожиті комунальні послуги — гостра й болюча тема для багатьох українців.
Тим паче в нинішні складні часи,

коли через пандемію коронавірусу чимало людей втратили роботу або не отримували зарплатню
кілька місяців. Найперше думаєш про те, як прогодувати родину.
Решта ж, проти волі, відходить на
другий план. І все ж, ніде правди

діти, наприкінці місяця біля поштових відділень і банківських
кас у чергах з бажанням сплатили за газ, воду і світло частіше
можна побачити пенсіонерів або
мам з візочками, аніж респектабельно вбрану людину середньо-
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го віку. Можна, звісно, припустити, що така людина сплачує за комунальні послуги з дому через інтернет. Проте, на жаль, далеко не
кожна. Тож і маємо нині те, до чого спричинилася безвідповідальність певної кількості українців.

Заступник міністра розвитку громад та територій Наталія
Хоцянівська розповіла, що станом
на 1 травня 2020 року загальна заборгованість за комунальні
послуги в державі перевищила 63 мільярди гривень.

встановлені Національним банком України на

25 червня 2020 року
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Люди неодмінно відчують допомогу держави
З МІСЦЯ ПОДІЇ. За дорученням Президента потужна й представницька команда урядовців
Фото з сайту facebook.com/MNS.GOV.UA

працює в західних областях країни
Відділ новин
«Урядового кур’єра»
чора Прем’єр-міністр Денис
Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії Микола Балан та голова ДСНС Микола Чечоткін побували в селищі Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської області
для координації сил у подоланні
негоди.
«Насамперед треба їхати в населені пункти, де затоплені хати, городи, де люди не мають
світла. Щоб допомогти, маємо
розуміти масштаби збитків, маємо почути людей і побачити все
на власні очі», — сказав Володимир Зеленський Денису Шмигалю, даючи доручення вирушити
в область.
Денис Шмигаль перевірив,
яких заходів уживає місцева влада для подолання наслідків негоди на території західних
областей України. За прогнозами Укргідрометцентру, паводкова ситуація в західному регіоні має стабілізуватися до кінця тижня. Наразі в усіх регіонах
опади поступово припиняються.
Але можливе підвищення води у
водоймах регіону, зокрема в річці Дністер.
Одразу після прибуття посадовці на гелікоптері облетіли
найзатопленіші території ІваноФранківської області, провівши
моніторинг наслідків негоди.
«Удар стихії в Івано-Франківській області прийняли Верховинський, Косівський, Рожнятівський райони. Фактично
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Нечуване природне лихо об’єднує зусилля держави і людей для допомоги постраждалим

випало до 70% місячної норми
опадів. Це спричинило потужні потоки, які на своєму шляху
руйнували дамби, мости й переходи. Дністер розлився майже
на сім метрів — це рівень стихії 2008 року, — зазначив Арсен Аваков. — Найближчим часом направимо сюди великогабаритну техніку НГУ, щоб розчистити русла. Перекинемо додаткові сили рятувальників та
поліції. Доставимо їжу. Люди
відчують захист і допомогу держави!»
Того самого дня після оцінки ситуації відбулося засідан-

ня Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій. Було
ухвалено протокольне рішення
щодо комплексу невідкладних
заходів із подолання наслідків
надзвичайної ситуації. Зокрема
передбачається: постійний моніторинг гідрологічної обстановки
на річках регіону з метою вчасного вжиття запобіжних заходів, організація всебічного життєзабезпечення постраждалого
та евакуйованого населення; нагляд за санітарно-епідеміологічною обстановкою, аби не допустити спалахів інфекційних за-

хворювань через забруднення
колодязів.
До 1 липня 2020 року має бути
організовано обстеження зруйнованих і пошкоджених будівель та дорожньої інфраструктури для встановлення розмірів збитків та визначення обсягів коштів, необхідних для їх
відновлення; постраждале населення має отримати фінансову
допомогу від держави.
МВС доручено організувати
охорону об’єктів критичної інфраструктури, будівель та майна населення, яке евакуйоване
з небезпечних територій, пові-

домляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
25 червня відбудеться позачергове засідання уряду, де
розглянуть питання ліквідації
наслідків негоди. «Міністерство
економіки прошу спільно з головами ОДА підготувати орієнтовний розрахунок, які кошти
треба спрямувати на ліквідацію наслідків стихії, щоб уряд
міг ухвалити відповідне рішення. Під час проведення розрахунків і розроблення проєктнокошторисної документації будемо визначатися і надавати
додаткові кошти в разі необхідності», — заявив Денис Шмигаль.
Він доручив ДСНС спрямувати зусилля на збереження інфраструктури, зокрема мостів:
«Ми знаємо, що робити, і маємо почерговий план. Насамперед треба допомогти людям, дати їм зараз воду, харчі і дах над
головою. Ми опануємо ситуацію
і почнемо повністю відновлювати інфраструктуру і житло в постраждалих регіонах».
А голова Закарпатської обл
держадміністрації Олексій Петров уже оцінив збитки інфраструктури, зокрема зруйнованих доріг місцевого й державного значення, берегоукріплень,
дамб, мостів, у 125 мільйонів
гривень.
Київський міський голова Віталій Кличко висловив готовність відправити рятувальників
у західний регіон України для
допомоги в ліквідації наслідків
негоди.

Надзвичайна ситуація з найвищим рівнем небезпеки
Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
CТИХІЯ. Дощі й зливи, які
останні два тижні безперервно поливали українські Карпати, спровокували надзвичайно високий рівень води в
річках. А ще затопили сільгоспугіддя, домогосподарства,
дороги. Усе це обернулося величезною бідою для жителів
західних областей. Найбільше постраждала Івано-Франківщина, де в полоні водяної
стихії опинилися значні площі
в 15 районах. Потерпають понад півтори сотні сіл, селищ і
міст Прикарпаття.
Підсумки руйнувань, які було підбито на ранок 24 червня, вражають: 110 кілометрів
автодоріг і 90 мостів, пошкоджень зазнали автодороги на
427,5 кілометра, 1,85 кілометра берегоукріплень, 130 мос-

тів. Підтопленими залишалися 4596 житлових будинків і 3002 підвальні приміщення, 6 фельдшерсько-акушерських пунктів і одна автозаправна станція. Залитими водою залишалися 3083 гектари сільгоспугідь. Заблоковано міжрегіональний зв’язок
автодорогою державного значення Н-09 Мукачево — Львів:
у районі села Микуличин вона
частково зруйнована.
Переповнені дощовими водами гірські ріки несуть загрозу людським життям. На
жаль, уже знайдено тіла двох
осіб, а одну людину, зниклу у
водяній стихії, досі знайти не
вдається.
Щодня напруження на водних артеріях області посилювалося і до честі рятувальників, їхнє реагування на загрози було відповідним до ситуації. Було залучено понад дві

сотні одиниць техніки, мобілізовано понад тисячу працівників різних служб; помпи вдень і вночі відкачували
воду із затоплених підвалів і
подвір’їв. Усували з доріг повалені дерева, відбуксировували затоплені автомобілі…
Для подолання наслідків
негоди в регіоні українських
Карпат і попередження нових руйнувань створено оперативний штаб, який очолив Прем’єр-міністр Денис
Шмигаль. Член штабу, глава МВС Арсен Аваков повідомив: «Із регіону вже евакуйовано близько 400 осіб, жертвами негоди стали троє людей. Моїм рішенням до цих
областей спрямовано 150 військових Національної гвардії,
4 гвинтокрили Н225 та Мі-8,
військовий літак НГУ. Доставлено понад 1200 кг їжі та води. Окрім цього, для повітря-

ного моніторингу залучатимемо малу авіацію — літаки
Diamond Державної прикордонної служби. Сильні опади за прогнозами ДСНС протримаються ще кілька днів».
До рятування людей і усунення наслідків негоди залучено
понад 1500 поліцейських, рятувальників та гвардійців; зокрема для проведення моніторингу — 110 гвардійців гірсько-патрульної роти.
Щоб будинки громадян залишалися цілими, і щоб уникнути мародерства, їх охороняють гвардійці. Рятувальники,
правоохоронці роблять усе,
що в їхніх можливостях, надаючи допомогу.
Масштаби
надзвичайної
ситуації з найвищим рівнем
небезпеки, яка охопила більшу частину Івано-Франківщини, вражають. Про причини
говорити зарано, але вже те-

Рівненщина: у полоні двох стихій
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
НЕГОДА. Найгірше, що минула доба, окрім коронавірусу, взяла область у полон ще
й природної стихії. 23 червня
у Рівному випало понад 30 міліметрів опадів, що стало добовим рекордом аж надто багатого на катаклізми високосного року. Злива гуляла вулицями й не шкодувала при-

ватних обійсть і домогосподарств. А дерева ламала, наче сірники.
«На вулиці Білій, де рівень
води за кілька годин сягнув
понад метр, рятувальникам
було найважче діставати авто. А ще ж визволили з водяної пастки 14 працівників офісів і магазинів, які опинилися
заблокованими. Загалом залучили 12 одиниць спецтехніки, пів сотні моїх колег та від-

качали вісім тисяч кубометрів з шести рівненських вулиць», — розповідає речник
ГУ ДСНС України в області
Дмитро Мельник.
Зливова каналізація —
давня ахіллесова п’ята Рівного, яке добряче розбудувалося й модернізувалося останніми роками. «Втім, щоб зробити новий колектор лише в
районі Білої, потрібно щонайменше 100 мільйонів. Те саме

пер дещо можна сказати: маємо справу з наслідками неповаги до природи, з неналежним господарюванням у
лісах і невмінням планувати будівництво гідротехнічних споруд і, головне, доводити розпочаті будови до завершення.
Є запитання і до місцевої
влади: чи вживала достатніх
заходів для упередження стихійного лиха? Відповідь — ні.
Про доволі байдуже ставлення до проблем водного господарства нагадала жителька
села Перегінськ, що в Рожнятівському районі Івано-Франківщини, Мар’яна Дроздюк.
Саме через це село протікає
річка Лімниця. «Вода так текла собі травичкою, хоча неодноразово місцеві жителі просили збудувати дамбу.
Тож текла вода, текла, допоки грім не гримнув». Тепер ву-

лиці поруч підтопило, а людей евакуюють. Худоба пливе, люди плачуть…» — бідкається пані Мар’яна.
Можна було б згадати й
про вирубки в карпатських лісах: облисілі, вони часто не
в змозі затримувати надмірну вологу. Втім, зараз з усією очевидністю до лиха призвели насамперед дуже тривалі й небувалі за інтенсивністю опади. Найважливіше тепер — вийти з надзвичайної
ситуації з найменшими втратами в інфраструктурі, не допустивши більше людських
жертв.
Станом на 24 червня в
більшості районів Прикарпаття
опади
припинилися. Рівень води в річках перестав підвищуватися, тож
з’явилася можливість крок за
кроком ліквідовувати наслідки негоди.

СТАТИСТИКА
в центрі. Проєктуємо, але, гадаю, у найближчі десять років
ми ці колектори не збудуємо
через брак фінансів», — бідкається міський голова Володимир Хомко.
А поки що вулиці міста скидаються на венеціанські канали. Тільки пливуть ними не
гондоли, а автівки.
Стихія також гуляла у Сарненському,
Рівненському,
Острозькому районах.

Внаслідок сильних дощів 22-23 червня в Івано-Франківській,
Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях підтоплено
197 населених пунктів. Найбільше їх в Івано-Франківській області — 165, у Чернівецькій — 18, Львівській — 8, Закарпатській
— 3.
Загалом зруйновано 110 км автодоріг, 1 850 м берегоукріплень та 90 мостів в Івано-Франківській області. Пошкоджено
429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.
На Буковині без газопостачання залишились 5,5 тисячі споживачів у 18 населених пунктах. Найбільше пошкоджених ділянок
газопроводів у Вижницькому та Кіцманському районах, де підтоплено населені пункти й вимито ґрунти з цілих ділянок підземних газопроводів.

25 червня 2020 року, четвер, № 119
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ГАРЯЧА ТЕМА
Фото Володимира ЗAЇКИ

Як змусять сплатити борги
(Закінчення.
Початок на стор. 1)

З

них за газ — 25,5 мільярда,
електропостачання — 5,9 мільярда, за послуги з опалення
помешкань — 20 мільярдів, постачання холодної води — 5 мільярдів, утримання будинків та
прибудинкових територій — 4,9
мільярда, вивезення побутових
відходів — мільярд гривень.

Практика
реалізації

Українці завинили
комунальникам
понад 63 мільярди
гривень

Зрозуміло, що тема боргів виникла не вчора. Вони накопичувалися роками, а в декого навіть десятиліттями. І перед прийдешніми місцевими виборами
деякі політичні сили намагаються маніпулювати нею та споживачами. Маємо цього уникнути і
повернутися в цьому питанні до
правового поля у відносинах між
державою, споживачами й надавачами послуг.
Тож нині держава пропонує
шлях удосконалення системи
погашення заборгованості споживачів з оплати за житловокомунальні послуги. Таку змогу має надати зареєстрований
9 червня 2020 року законопроєкт № 3613 «Про внесення змін
до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг».
Перед тим, як презентувати
проєкт закону, Наталія Хоцянівська зауважила, що в середньому сума плати одного домогосподарства з двох осіб за, наприклад, послуги з водопостачання та водовідведення становить
в Україні 119 гривень на місяць.
У Києві трохи більше — близько
144 гривень. Середня ж торішня зарплата у столиці становила
близько 15 тисяч гривень на місяць. Логічно виникає запитання: як довго слід було не платити за воду і якій кількості людей,
аби заборгувати понад 5 мільярдів гривень?
Проте питання виникають не
лише до споживачів, а й до водоканалів: чому їхні працівники
не постукали у двері до неплатника, наприклад, через три місяці несплати за їхні послуги, а дозволили накопичитися таким захмарним боргам?
Аналогічною, за її словами, є
ситуація і зі сплатою за послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій.
Скажімо, в Луцьку за середньомісячного платежу за цю послугу у 204 гривні (невелика сума),
17% споживачів чомусь вважають за можливе її не сплачувати. А наприклад, у Білій Церкві
це 231 гривня на місяць. Неплатниками визнано 27% споживачів.

Соціально вразливі
сплачують, заможні
— навпаки
Щодо категорій споживачів,
заступник міністра зазначила, що допомогу від держави на
сплату за ЖКП нині отримують
майже 34% українських домогосподарств. З них 1,8 мільйона
— пільгу та 3,2 мільйона — субсидію. У бюджеті на 2020 рік на
ці виплати передбачено 39 мільярдів гривень. І вони покривають необхідні витрати їх отримувачів на сплату за комунальні послуги. Є, звісно, певні обме

дового збору в усіх судових інстанціях.
Закон також запроваджує
певні тимчасові обмеження для
злісних і безвідповідальних неплатників: заборону права виїзду за межі України, кермування
транспортними засобами, а також користування зброєю для
полювання — за рішенням суду.

Найбільшу заборгованість мають мешканці новобудов і елітних приватних будинків

жувальні заходи. Це коли, наприклад, людина понад три місяці накопичує борги з власної
волі, і вони перевищують 340
гривень. Тоді виплату пільги або
субсидії можуть призупинити. І
все-таки 91—97% з цих людей не
мають боргів за комуналку.
Частина з тих, хто має дохід, який дає їм змогу самостійно сплачувати за спожиті послуги, а це 9,9 мільйона домогосподарств, чомусь вважають
за можливе не платити й накопичувати борги. Так, у столиці є неплатники за воду (багатоповерхівки), які мають борги на
суму від 400 тисяч до понад 700
тисяч гривень. А на одну квартиру або будинок ці суми коливаються від 1 до 15 тисяч гривень у середньому. І це лише за
послуги з водопостачання. Здебільшого це мешканці новобудов або елітних приватних будинків — дорогого житла, на
купівлю якого грошей вистачило. А на сплату за користування комунальними послугами —
ні. А може, бракує совісті?

Хоч не нове,
та вдосконалене

Щодо шляхів врегулювання
питання заборгованості населення за комунальні послуги Наталія Хоцянівська зазначила, що
згаданий законопроєкт пропонує як досудове врегулювання,
так і вирішення питання у судовому порядку.
Звісно, закони про реструктуризацію заборгованості існували й раніше. Так, був закон, який
пропонував
реструктурувати
заборгованість, яку боржник мав
на 1 липня 2003 року. Потім дату було змінено на 1 грудня 2006
року. Нині, відповідно до Цивільного кодексу, така можливість є
як у споживачів, так і у надавачів послуг. І за 2019 рік було
укладено 68 тисяч таких договорів на суму понад 500 тисяч гривень. З них 300 тисяч було сплачено.
Та необхідність створення нової законодавчої бази виникла з
того, що нині такі відносини —
договірні. І надавач послуг може
диктувати свої умови. Наприклад, вимагати, аби 50% заборгованості було сплачено одразу, а

реструктуризація поширювалася лише на решту боргу. Або запропонувати інші умови, зручні йому.
Також підприємства — надавачі послуг хочуть, аби термін позовної давності не обме
жувався 1095 днями. І отже, вони просто мусять звертатися до
суду. Проте зробити це недешево. Адже за створення й подання заяви до суду лише на одного неплатника слід сплатити понад дві тисячі гривень. При цьому немає гарантії, що заборго-

тимуть більших сплат, зокрема
якщо це борги за послуги опалення.
Заступник міністра повідомила, що після ухвалення закону
Мінрегіон має визначити порядок та умови реструктуризації
кожної заборгованості. Зокрема
визначити, яка сума заборгованості і за який період вона утворилася — по кожній окремій комунальній послузі.
Важливо виконати вимоги закону про комерційний облік цих
послуг на 100%. Тобто обладна-

Проте питання виникають не лише до споживачів,
а й до водоканалів: чому їхні працівники
не постукали у двері до неплатника, наприклад,
через три місяці несплати за їхні послуги,
а дозволили накопичитися таким захмарним
боргам?
ваність буде погашено, а виконавча служба якісно виконає
свою роботу. Саме тому відсоток звернень до суду з цих питань невеликий. Підприємству
також слід мати джерело, з якого воно покриватиме ці витрати.
А іншого способу, ніж закласти
їх у тариф, воно не має. Ось і виходить, що добросовісний платник за комуналку має за неї ще
й переплачувати, аби підприємство-надавач послуг могло судитися з його недобросовісним
сусідом.

Що конкретно
пропонує
законопроєкт
Отже, новий документ пропонує обов’язкову реструктуризацію боргів за житлово-комунальні послуги для населення, які накопичаться на 1 жовтня 2020 року на термін до п’яти
років.
Якщо йтиметься про невеликі суми заборгованостей, скажімо, в одну тисячу гривень, то
протягом 60 місяців щомісячний платіж становитиме лише
17 гривень. Це небагато, а отже,
сплатити такий борг буде нескладно. Більші борги вимага-

ти будинки, скажімо, загальнобудинковими приладами обліку
тепла чи води. Адже з ними і без
них нарахування за послуги дуже різняться.
Буде також запроваджено постійні комісії при органах місцевого самоврядування. Вони мають стати так званими арбітрами між споживачем і надавачем
послуг. Адже якщо між боржником і тим, кому він заборгував
сплату, не виникає жодних непорозумінь у нарахуванні такої
заборгованості і споживач із нею
погоджується, йому достатньо
протягом місяця після ухвалення закону звернутися до компанії, де є борг, і укласти договір з
його реструктуризації. Та якщо
споживач не погоджується з сумою боргу чи взагалі з його наявністю, тут комісія має виступити арбітром між споживачем
і надавачем послуг, щоб уникнути суперечностей і мати змогу узгодити питання в досудовому порядку.
Якщо порозуміння дійти не
вдалося і боржник не погоджується з висунутими йому вимогами, до суду може звернутися
або підприємство-надавач послуг, або й сам споживач. І цей
закон передбачає звільнення
такого позивача від сплати су-

Тож за новим законом алгоритм дії буде таким: у разі перевищення встановленої Кабінетом Міністрів суми заборгованості за видами житлово-комунальних послуг споживач протягом місяця має звернутися до
надавача послуг для укладання
договору реструктуризації боргу. Неузгоджені питання розглядатимуть постійно діючі комісії,
створені на місцевому рівні. Кабмін затвердить суми заборгованості окремо за видами ЖКП,
перевищення якої вимагатиме
обов’язкового укладання договору. Якщо споживач цього не зробить, підприємство подає на нього до суду. Суд приймає рішення про стягнення заборгованості і розпочинається виконавче
провадження. І саме судовий виконавець визначатиме джерела
для погашення заборгованості.
Це можуть бути і відрахування
із заробітної плати або стягнення майна боржника. Може бути
застосовано й тимчасові обмеження та штрафні санкції.

Спростування
міфів

Заступник міністра спростувала міф, нібито в боржників забиратимуть квартири. Вона зауважила, що процедура ця важка
й довготривала. А згаданий закон такого взагалі не передбачає. Також, за її словами, у того,
хто звернеться щодо реструктуризації боргу, не стягуватимуть
щомісяця половину зарплати у
рахунок його погашення. Але такі заходи можуть застосувати до
злісного неплатника, який проігнорує можливість реструктуризації, — за рішенням суду.
І соціально вразливі верстви населення від застосування дії закону не постраждають.
Їх убезпечено від цього державною підтримкою — субсидією
або пільгою. Не буде реструктуризовано надумані та незаконно
нараховані борги. Адже до цього
всі спірні питання буде вирішено
через постійно діючі комісії при
місцевих органах самоврядування. Обмеження щодо виїзду за
кордон та інші також застосовуватимуть не до сумлінних людей, які виявлять бажання зробити все згідно із законом, а лише до тих, хто цю можливість
проігнорує. І також лише за рішенням суду.
Наталія Хоцянівська резюмувала, що закон передбачає притягнення до відповідальності
злісних неплатників і водночас
надасть можливість людям, які
накопичили борги через складні
життєві обставини, зробити все в
межах правового поля та полегшити собі тягар обов’язкових виплат.
Вона також звернулася до
українців із проханням вчасно
та в повному обсязі сплачувати
за житлово-комунальні послуги.
Адже це — зарплати для аварійних бригад, нові, якісно і вчасно
відремонтовані комунікації, врешті, якісні комунальні послуги
для всіх нас.
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МЕДИЦИНА

Іменем України: протитуберкульозні
санаторії треба зберегти

СИТУАЦІЯ. На Буковині тривають перипетії довкола подальшої долі обласного дитячого
Фото з сайту tva.ua

оздоровчого закладу
Світлана ІСАЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»

Ч

Одна з акцій на підтримку санаторію
Фото з сайту suspilne.media

ернівецький окружний адміністративний
суд визнав незаконною
ліквідацію обласного дитячого протитуберкульозного санаторію «Садгора»
і закликав власника цього комунального медичного закладу — Чернівецьку
обласну раду забезпечити
його подальшу роботу.
«Сталося неймовірне, є
ще в нашій країні справедливі суди!» — написав у соціальних мережах відомий правозахисник, колишній дисидент і
політв’язень, лікар-психіатр Семен Глузман.
Проте буковинська влада — представницька і виконавча — рішуче налаштована дитячий санаторій знищити.

Зруйнуємо своє
— поїдемо
в Одесу?
Друга хвиля медичної реформи змітає дитячі протитуберкульозні санаторії із системи охорони здоров’я. Мовляв, санаторно-курортні заклади не
надають медичної допомоги, а їхня діяльність не базується на принципах доказової медицини.
«Тому з 1 квітня 2020
року Національна служба здоров’я України не
оплачує санаторні послуги в межах програми медичних гарантій. Власники цих закладів — місцеві ради — мають самі вирішити, що з ними робити: фінансувати самостійно чи перепрофілювати»,
— пояснювала медичній
громадськості Буковини
Мар’яна Возниця, керівниця Західного міжрегіо
нального
департаменту
НСЗУ.
Проте
протитуберкульозні санаторії — не просто оздоровниці для приємного відпочинку. Це повноцінні лікувальні заклади, де діти отримують кваліфіковану медичну допомогу у боротьбі з небезпечним інфекційним захворюванням і хронічними
недугами.
Щороку в чернівецькій «Садгорі», як і в інших аналогічних санаторіях країни, проходили курс
лікування,
профілактики і медичної реабілітації
близько 550 дітей, які мали легеневі захворювання
та туберкульоз. Оскільки
лікування у таких випадках довготривале, при закладах передбачено школи з учителями і вихователями, які забезпечують
дітям навчання і змістовне
дозвілля.
У тому й полягає специфіка дитячих протитуберкульозних санаторіїв: вони поєднують медичну,
освітню і соціальну складо-

Малі пацієнти «Садгори» на процедурах

ПРЯМА МОВА

Міністр охорони здоров’я
Максим СТЕПАНОВ:
«Дитячі протитуберкульозні санаторії нам потрібні. Їхнє
збереження — це турбота про пацієнта, турбота про дітей,
надання їм життєво необхідних лікувально-профілактичних і
реабілітаційних послуг. Хтось у країні вирішив їх ліквідувати.
Це відбувається в багатьох областях. Розбиратимемося щодо
кожного окремого випадку. А також збираємося переосмислити медичну реформу, щоб не допустити закриття медичних
закладів, тим більше дитячих».

ві. Зрозуміло, що й видатки
на утримання їхніх пацієнтів більші, ніж в інших лікувальних закладах.
Однак бюджетний кодекс-2020, услід за програмою медичних гарантій, узагалі позбавив ці заклади можливості отримувати бюджетне фінансування. Разом з тим ніхто не забороняв власникам
комунальних протитуберкульозних санаторіїв фінансувати їх через регіональні медико-соціальні
програми. До того ж держава передбачила на цей
рік субвенцію місцевим
бюджетам у 1,4 мільярда
гривень на підтримку комунальної медицини.
Але депутати Чернівецької обласної ради зважили за краще ліквідувати дитячий санаторій і 4
лютого цього року ухвалили відповідне рішення. І
так — у багатьох областях.
«Ліквідація протитуберкульозного санаторію не
позначиться негативно на

дітях. Ними займуться районні фтизіатри і сімейні лікарі. Додаткові ліжка для стаціонарного лікування вже розгорнуто в протитуберкульозному дорослому диспансері і
в обласній дитячій лікарні. А на оздоровлення діти поїдуть в Яремче і Одесу. Нам немає звідки брати
щороку 20 мільйонів гривень, щоб утримувати свій
санаторій. Це непосильна
розкіш», — коментує ситуацію заступниця голови
Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

«Я плачу за
нашими дітьми»

Суща правда: протитуберкульозний санаторій
«Садгора» давно потребував кардинальної реорганізації — значного скорочення педагогів, оптимізації використання приміщень, щоб не викидати бюджетні гроші на вітер. Але
аж ніяк не знищення.

«Нам навіть не дали
можливості зорієнтуватися в черговому етапі реформи, сказали, що нічого вже не допоможе, нас
усе одно закриють. У нас
справді в області показники захворюваності на туберкульоз одні з найкращих у країні. Але це якраз
завдяки ефективній системі профілактики, вчасному виявленню і запобіганню поширення цього
небезпечного захворювання. Санаторій відігравав у
цій системі провідну роль,
її руйнувати неприпустимо. Тим більше переважно
йдеться про дітей з інтернатів, соціально неадаптованих сімей, яких стає дедалі більше», — розповідає колишній завідувач
фтизіатричного відділення «Садгори» Валерій Гамаль.
На думку спеціалістів з
фтизіатрії (не тільки чернівецьких),
«первинка»
не зможе ефективно протистояти
туберкульозу.
А паличка Коха не менш
страшна за коронавірус.
«Повірте, я плачу за нашими дітьми, згадую їх і
плачу. Хтось із них уже
переніс туберкульоз, інші
на межі хвороби, з ослабленим здоров’ям. До когось батьки взагалі не приходили, а когось відвідували мало не щодня і раділи,
що їхня дитина доглянута,
вчасно і добре поїла, отримала ліки під контролем
лікарів. Соціально незахищені діти хворіють передусім. Ми приносили їм
одяг, смаколики. Що з ними тепер буде?» — не приховує емоцій педагог Тетяна Чобан, колишня праців-

ниця санаторію, яка зараз
активно виступає за його
збереження.
Питання болюче. Сьогодні діти з групи ризику
опиняються без належної
допомоги у скрутну хвилину свого життя. В Чернівецькій області не створено жодної патронатної
сім’ї (і не буде у найближчій перспективі), яка могла б узяти на певний час
турботу про таких дітей
після перебування в стаціонарах чи під час тимчасового вилучення їх із родини, де є хворі на туберкульоз.
Не створено в області, до речі, і регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру,
який у межах другого етапу медичної реформи мав
запрацювати на базі всіх
протитуберкульозних закладів краю з фінансуванням від НСЗУ.
«Я категорично проти
ліквідації
спеціалізованого дитячого санаторію
«Садгора», який надавав
цілодобову спеціалізовану
протитуберкульозну допомогу дітям та підліткам
з активною формою туберкульозу та з груп ризику. Батьки постійно нарікають на недостатню кількість путівок у цей санаторій. Ми зробимо все можливе, щоб його зберегти»,
— ще не так давно захищав оздоровчий заклад
депутат Чернівецької облради, керівник постійної
комісії з питань охорони
здоров’я, праці, соціального захисту населення та
підтримки учасників АТО
Ігор Малишевський.
Не зберегли.

Суд перебив
земельну аферу?
Судовий позов до відповідача — Чернівецької обласної ради з вимогою скасувати рішення про ліквідацію дитячого протитуберкульозного санаторію
подала буковинка Галина
Астахова в інтересах своєї доньки, яка за станом
здоров’я мусила проходити в «Садгорі» часте і довготривале лікування.
«Реалізація права на
життя неможлива без реалізації права на здоров’я.
А право на здоров’я передбачає
медико-соціальну допомогу. Держава загалом повинна дотримуватись узятих на себе зобов’язань. Рішенням
про ліквідацію санаторію
Чернівецька обласна рада
фактично ставить під загрозу життя і здоров’я ді-

тей, хворих на туберкульоз. Окрім того, до законів України не внесено жодних змін, які б надавали можливість органу місцевого самоврядування уникнути обов’язку
забезпечити належну роботу дитячих протитуберкульозних закладів, зокрема санаторного типу»,
— йдеться у судовому рішенні.
Отже, спираючись на
норми міжнародного права, Конвенцію про захист
прав людини, статті 3, 49
Конституції України і ще
низку законодавчих актів нашої держави, Чернівецький окружний адміністративний суд у складі
головуючого судді І.В. Маренича позов задовольнив.
«Ми подали апеляцію,
нам потрібен центр реабілітації дітей, а не протитуберкульозний санаторій», — повідомила перша
заступниця голови Чернівецької облради Інга Маковецька.
«На місці санаторію плануємо побудувати сучасний міжрегіональний медико-соціальний реабілітаційний комплекс «Особлива дитина». Шукаємо
кошти», — каже заступниця голови Чернівецької
ОДА Наталія Гусак.
Але чиновниці, схоже,
прекрасно знають,
що тим-таки лютневим рішенням депутати обласної
ради вже віддали майно і
9,6 гектара землі ліквідованого ними санаторію обласній психіатричній лікарні.
«Так, ми поступово переводитимемо наші відділення в Садгору, на околицю Чернівців», — підтвердив неоголошені плани облради в.о. головного лікаря психлікарні Андрій Піц.
У результаті цієї оборудки майже в центрі Чернівців звільниться 10 гектарів паркової зони, яку
зараз займає психлікарня
і на яку давно поклали око
місцеві бізнесмени.
Рішення Чернівецького
окружного адміністративного суду, схоже, зруйнувало плани обласної влади з нецільового використання міської комунальної
землі.
Загалом усі протитуберкульозні санаторії віт
чизняної системи охорони здоров’я розташовані в
райських куточках, переважно у старовинних маєтках, за ними в користування закріплено земельні ділянки у десятки гектарів. Ласий шматок, як не
крути…

До речі. На початку цього року в Україні було 54 протитуберкульозних санаторії, з них 35 дитячих на 6083 ліжка. Торік отримали послуги із санаторно-курортного лікування проти палички Коха 15 567 дітей. На сьогодні майже всі ці медичні заклади перебувають у стадії ліквідації за рішеннями обласних рад.
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Підтримка ветеранів — «Поруч»

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ. У прифронтовій Донеччині більше чотирьох років діє заклад,
Фото надав автор

де переймаються проблемами колишніх учасників АТО та ООС
Ігор ЗОЦ,
«Урядовий кур’єр»

Ц

ентр соціальної адаптації
ветеранів АТО та членів їхніх сімей «Поруч» діє в Краматорську вже п’ятий рік і за цей
час повністю виправдав свою
назву. Головна мета його діяльності спрямована на те, аби демобілізовані вчорашні воїни ніколи не залишалися наодинці зі
своїми проблемами.
Як вважають фундатори громадської організації «Союз ветеранів АТО Донбасу», створений ними центр хоч і не раз змінював своє розташування, але
незмінне те, що весь час він залишається місцем тяжіння ветеранської спільноти та патріотично налаштованих громадян.
У цьому переконують такі цифри. За чотири роки послугами
працівників закладу скористалися 1140 ветеранів АТО/ООС
та 2270 членів їхніх родин. А ще
сюди звернулися 2450 місцевих
мирних жителів, які є потерпілими від гібридної війни, що
підтверджує їхній статус тимчасово переміщених осіб.

«Наша місія
— робота над
проблемами
ветеранів АТО та
членів їхніх родин»
За словами Володимира Бабича, який брав участь в АТО з
перших днів, а згодом став заступником голови громадської
організації, центр «Поруч» системно працює за такими напрямами як реінтеграція ветеранів
у мирне життя, захист інтересів громади, розвиток громадянської свідомості.
«Наша місія чітко визначена:
цілеспрямована і наполеглива
робота над питаннями і проблемами ветеранів і їхніх сімей. Так
записано в наших статутних документах і так є в житті. Усе, що
маємо в цьому центрі, працює
на ветеранів. Зокрема це стосується навіть нашої кав’ярні, дохід з якої спрямовуємо на розбудову закладу», — каже Володимир Бабич.
Власне, кав’ярня — складова
центру, де також є приміщення
для заходів психологічної підтримки ветеранів і їхніх сімей,
спортивна зала з обладнанням
та велика конференц-зала, облаштування якої поки ще триває. «Ми колись прийшли у звичайнісінький занедбаний підвал

Під час навчання ветеранів і волонтерів у Покровську на Донеччині

і все починали з нуля», — пояснюють колишні учасники АТО.
Мимоволі звертаю увагу на
кілька картин Володимира Півня, місцевого художника і культуролога з Дружківки. Помітивши мій інтерес, один із ветеранів Андрій Поляков додає, що й
сам уміє тримати пензля і підтримує охочих до малювання
й загалом до творчості. Також
колишній донеччанин, доброволець, який мужньо пройшов
Іловайське пекло, Андрій Поляков розповів про успішний кінопоказ фільму Марії Старожицької «Війна химер», який розповідає про трагедію нав’язаної
нам гібридної війни.
«Про всі заходи в центрі намагаємося попередньо інформувати не тільки ветеранську спільноту, адже маємо свою сторінку у фейсбуці та запрошуємо до
співпраці місцеві медіа», — долучається до розмови уродженець Луганщини, ветеран АТО
Роман Балабойко.
З його слів, зайвий раз стають очевидними невтішні реалії інформаційної війни, яку
нав’язали нам сусіди і «брати». Адже ще два роки тому комунальне підприємство РТРК
«Регіон-Донбас», де він і нині
працює, видавало газету «Вісті
Донбасу», і Роман як журналіст фахово розвінчував фейки
російської пропаганди, а друковане видання поширювалося в сірій зоні та на КПВВ. На
жаль, цю газету було втрачено: обласна влада прифронтового краю, де кожне проукраїнське ЗМІ майже на вагу золота, тільки розвела рука-

ми, а замість неї так нічого не
з’явилося й досі...

Активісти вчаться
підвищувати
ефективність своєї
діяльності

Викликані
пандемією
COVID-19 та карантином обмеження змусили активістів центру «Поруч» трохи зменшити активність у своїй публічній діяльності. Проте коли ситуація дозволила, у Покровську
відбувся семінар з підвищення
можливостей ветеранських організацій західних районів Донеччини. Цей захід організував
«Союз ветеранів АТО Донбасу» в межах грантового проєкту «Підвищення якості допомоги ветеранам через підсилення
фаховості представників ветеранського руху в західній частині Донецької області», що реалізується за підтримки Програми ООН із відновлення та
розбудови миру.
За словами Романа Балабойка, під час семінару його учасники — колишні воїни і волонтери, які працюють у ветеранському секторі, встигли не тільки дізнатися багато нового, а
ще й налагодити партнерські
зв’язки між своїми організаціями. Захід зібрав активістів не
тільки з Покровська і сусідніх
міст, а й із приазовського Маріуполя та Великоновосілківського району.
Зокрема під час семінару координатор центру «Поруч» Яна
Говядова поділилася методоло-

Тернопільські студенти-історики
передали українським воїнам
маскувальні сітки
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
УСЕ ДЛЯ ФРОНТУ. Нещодавно студенти історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка передали маскувальні сітки українським воїнам, які на сході України боронять рідну землю від ворога. Цікаво, що їх вони сплели на прохання свого товари-

ша, з яким певний час разом
навчалися, а нині він — боєцьрозвідник, служить на передовій. На його адресу, крім сіток,
які друзі плели ще до початку
карантину, пов’язаного зі спалахом коронавірусної інфекції,
надійде й підручник з історії
середніх віків. Це своєрідний
дарунок-нагадування воїнові
від майбутніх істориків, аби не
забував і про навчання.
Лише цьогоріч студенти-історики відправили для

українських військових понад 20 маскувальних сіток. Узагалі цією доброчинною справою займаються з
початку 2015 року. Відтоді
сплели 330 маскувальних сіток різних кольорів, відтінків,
площа яких становить понад
9,5 тисячі квадратних метрів.
Ними наші бійці в різні пори
року прикривають не лише
військову техніку, а й пункти спостереження, вогневі
позиції.

гією його функціонування, розповіла про напрями роботи та
плани розвитку мережі схожих
центрів на Донеччині. Отже, активісти цілеспрямовано порушили питання взаємодії ветеранських громадських організацій між собою та з органами
державної влади на місцях.
Поряд із цим Роман Балабойко поділився зі слухачами власним досвідом у сфері позиціювання та медійного супроводу
роботи громадської організації.
А координатор юридичного напряму роботи Центру «Поруч»
Едуард Маліков провів консультації для учасників і розповів про доцільність того, що
ветеранським ГО потрібен свій

юрист. Також він окреслив коло питань, якими здебільшого
має займатися цей фахівець та
дав поради щодо того, як зробити процес юридичної допомоги
більш орієнтованим саме на ветеранів.
Для учасників семінару також організували кілька майстер-класів, котрі окрім творчої та естетичної складових, мали ще й психологічну. У цьому
блоці Яна Говядова розповіла
про важливість психосоціальної складової у роботі ветеранських центрів, а також про важливість психологічної підтримки ветеранів та їхніх родин.
У свою чергу координатор напряму розвитку ветеранського бізнесу Андрій Козлов поділився з присутніми планами створення та розвитку ветеранських кооперативів і закликав охочих приєднуватися до справи. Чим ветеранипідприємці можуть підтримати
один одного, наскільки важливо об’єднувати зусилля, з чого
починати власну справу та які
зараз є перспективні позиції на
ринку — саме відповідями на ці
запитання пан Андрій поділився з аудиторією.
Захід, що через карантин
відбувся для обмеженого кола
учасників, зовсім не випадково
проходив у Покровську. Бо саме
в цьому місті свого часу ветерани і волонтери розпочали створення центру «Поруч» для ветеранів західної частини області. А в подальших планах активістів Донеччини — створення
такого закладу в приморському
Маріуполі.

А ТИМ ЧАСОМ
За ініціативою «Спілки ветеранів АТО Донбасу» та за підтримки Краматорської міської ради вийшла у світ поетична збірка «Донеччина віршує».
До книжки ввійшли твори учасників, АТО та ООС, які народилися чи виросли в Донецькій області. «Тут, серед віршованих рядків сховано безцінний дар поетів, які бачили війну зсередини: їхні почуття та внутрішній світ.
У збірці знайшлося місце і ліриці, і бойовим спогадам, і власним мріям», —
йдеться у передмові видання.
Серед авторів як початківці, так і досвідчені поети: наприклад, Сергій
Несвіт, який до війни працював у Донецькому національному університеті й активно віршував. А нині він уже кілька років перебуває в лавах збройних сил і продовжує писати про все побачене і пережите.
Немало з поезій учасників бойових дій стосуються місць конкретних боїв, про що, приміром, свідчать назви творів Валерія Афонського: «Блокпост — село Піски» чи «Позиція на Світлодарській дузі». Не можуть не хвилювати читачів також рядки віршів Олександра Ломова, Бориса Мовчана
й особливо Романа Балабойка, який спробував узагальнити почуття своїх
бойових побратимів такими рядками:
Люблю тебе, моя земля,
Все в тобі гарне і доречне.
Весняний квіт, політ джмеля,
Ти ж Україна, безперечно,
Свята Донеччина моя.

Захисники України
безоплатно навчатимуться
в Острозькій академії
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
ІНІЦІАТИВА. У Національному університеті «Острозька академія» нині безкоштовно навчаються близько сотні
студентів, які мають статус
учасника бойових дій. Але з
початком нового навчального року їхнє коло значно розшириться. Зважаючи на це,
ректор академії Герой України Ігор Пасічник та представ-

ники оперативного командування «Захід» підписали меморандум про безоплатне навчання учасників бойових дій,
причому незалежно від того, буде це перша вища освіта, друга чи навіть третя. Важливо також, що право на таке
навчання отримали й діти загиблих захисників України.
«Раніше ми мали подібний
досвід співпраці на рівні окремих батальйонів та бригад.
Перші учасники бойових дій

вже отримали дипломи Острозької академії торік», — повідомив ректор Ігор Пасічник.
Тепер у вищому навчальному закладі, що входить до
десятка найпрестижніших в
Україні, здобуватимуть освіту ті, для кого саме рідна країна стала головним життєвим
пріоритетом. І це цілком справедливо. До речі, кілька років
тому в університеті з’явилася
й окрема спеціальність «Національна безпека».
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документи
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про приєднання України до Додаткового
протоколу до Конвенції про договір
міжнародного автомобільного перевезення
вантажів (КДПВ) про електронну накладну

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Приєднатися до Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного
автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) про електронну накладну, вчиненого
20 лютого 2008 року у м. Женева (додається), який набирає чинності для України на
дев’яностий день після здачі на зберігання документа України про приєднання, з таким застереженням:
«Відповідно до пункту 1 статті 12 Додаткового протоколу Україна не вважає себе
зобов’язаною за статтею 11 цього Додаткового протоколу».
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
3 червня 2020 року
№ 660-IX

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Лісового кодексу
України щодо проведення національної
інвентаризації лісів

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
№ 21, ст. 170) такі зміни:
1. Пункт 2 статті 28 викласти в такій редакції:
«2) забезпечує формування державної політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, ведення лісовпорядкування, державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та проведення національної інвентаризації лісів».
2. Пункт 3 статті 281 викласти в такій редакції:
«3) організовує ведення лісовпорядкування, державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та проведення національної інвентаризації лісів».
3. Пункт 4 частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
«4) ведення державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та проведення національної інвентаризації лісів».
4. У статті 46:
1) пункти 3 і 11 викласти в такій редакції:
«3) визначення породного та вікового складу деревостанів, їх стану, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів»;
«11) забезпечення первинного обліку лісів і державного лісового кадастру»;
2) пункт 15 виключити.
5. У статті 52:
1) у частині першій:
в абзаці першому слова «на основі державного земельного кадастру, матеріалів
лісовпорядкування, інвентаризації, обстежень та обліку лісів окремо по власниках
лісів і постійних лісокористувачах» замінити словами «окремо по власниках лісів і
постійних лісокористувачах на основі державного земельного кадастру, матеріалів
лісовпорядкування, обстежень, первинного обліку лісів, національної інвентаризації лісів»;
пункт 1 виключити;
2) частину другу викласти в такій редакції:
«Документація державного лісового кадастру може уточнюватися під час проведення чергового лісовпорядкування та національної інвентаризації лісів».
6. Назву глави 10 викласти в такій редакції:
«Глава 10
МОНІТОРИНГ, НАЦІОНАЛЬНА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ».
7. Доповнити статтею 551 такого змісту:
«Стаття 551. Національна інвентаризація лісів
Національна інвентаризація лісів — система вибірково-статистичних обстежень
лісового фонду України, спрямована на отримання обґрунтованої узагальненої інформації щодо лісів для потреб планування, у тому числі стратегічного, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів.
Порядок проведення національної інвентаризації лісів затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Особи, уповноважені на проведення національної інвентаризації лісів, під час обстежень мають право перебувати на земельних ділянках лісового фонду України,
крім випадків, передбачених законом.
Проведення національної інвентаризації лісів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Відомості, отримані за результатами проведення національної інвентаризації лісів,
вносяться до державного земельного кадастру відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Кабінетом Міністрів України».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим
Законом забезпечити:
прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону
до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
2 червня 2020 року
№ 643-IX

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів
України щодо окремих питань завершення
2019/2020 навчального року

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Пункт 11 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про
освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38—39, ст. 380; 2020 р., № 18,
ст. 123) викласти в такій редакції:
«11. Тривалість навчального року у закладах освіти встановлюється спеціальними законами. У разі встановлення заборони учасникам освітнього процесу відвідувати заклади освіти, тимчасово, на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, дата початку та/або закінчення відповідного навчального року (років) може визначатися Кабінетом Міністрів України».
2. Розділ II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 18, ст. 123) доповнити пунктом 41 такого змісту:
«41. Установити, що у зв’язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання
виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які
завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.
Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у
2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію,
у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання чинності цим
Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
18 червня 2020 року
№ 725-IX

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 28
Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. В абзаці другому частини третьої статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31;
із змінами, внесеними законами України від 14 січня 2020 року № 436-IX; від 16 січня 2020 року № 468-IX; від 17 березня 2020 року № 530-IX; від 30 березня 2020 року № 548-IX; від 13 квітня 2020 року № 553-IX) слова і цифру «спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» замінити словами і цифрою «спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, та на боротьбу з її наслідками», доповнити словами «придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я в госпітальних округах, для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, що входять
до багатопрофільних лікарень, для медичних амбулаторій, фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів у сільській місцевості та проведення капітального ремонту, реконструкції цих приміщень, покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону
до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
18 червня 2020 року
№ 726-IX

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення суддів
Відповідно до частини п’ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті
128 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області
ГРИНЬКІВ Дзвениславу Вікторівну;
судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області
ДОРОШЕНКО Світлану Іванівну;
судді Києво-Святошинського районного суду Київської області
ПЕРЕКУПКУ Ганну Анатоліївну;
судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області
ГРИШАКА Антона Михайловича;
судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області
ІВЧЕНКА Павла Олександровича;
судді Сватівського районного суду Луганської області
КРИВУ Юлію Володимирівну;
судді Снігурівського районного суду Миколаївської області
БОДРОВУ Олександру Петрівну;
судді Заводського районного суду міста Миколаєва
АФОНІНУ Світлану Миколаївну;
судді Кодимського районного суду Одеської області
ВОРОНЕНКА Дениса Валерійовича;
судді Комінтернівського районного суду Одеської області
САФАРОВУ Анжеліку Фархатівну;
судді Миколаївського районного суду Одеської області
БАНТАША Дмитра Сергійовича;
суддів Приморського районного суду міста Одеси:
КУЗНЕЦОВУ Вікторію Вікторівну,
РУСЄВУ Анжеліку Сергіївну,
ЦИБ Ірину Володимирівну;
судді Гребінківського районного суду Полтавської області
ВІТКІВСЬКОГО Максима Олександровича;
судді Кузнецовського міського суду Рівненської області
БРЕНЧУК Ганну Василівну;
судді Ковпаківського районного суду міста Сум
ШИЯНОВСЬКУ Тетяну Василівну;
судді Харківського районного суду Харківської області
ДАНИЛЕНКО Тетяну Павлівну;
судді Дзержинського районного суду міста Харкова
ЛАТКУ Ірину Павлівну;
судді Московського районного суду міста Харкова
НОВІЧЕНКО Наталю Вікторівну;
судді Червонозаводського районного суду міста Харкова
ДЕМЧЕНКО Світлану Валеріївну;
судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
КИРИК Ольгу Володимирівну;
судді Драбівського районного суду Черкаської області
ЛЕВЧЕНКО Любов Олексіївну;
судді Монастирищенського районного суду Черкаської області
ЖЕЖЕР Юлію Миколаївну;
судді Козелецького районного суду Чернігівської області
ДОМАШЕНКА Юрія Миколайовича;
судді Куликівського районного суду Чернігівської області
РУБАНЕНКО Наталію Юріївну;
судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області
ГАГАРІНУ Тетяну Олександрівну.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
22 червня 2020 року
№ 243/2020

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Координаційну раду з реалізації
програми «Велике будівництво»
З метою забезпечення надання якісних соціальних послуг населенню та створення для цього необхідної інфраструктури, зокрема будівництва опорних закладів освіти i закладів охорони здоров’я, закладів дошкільної освіти, стадіонів, автомобільних
доріг державного та місцевого значення, а також сприяння координації заходів, здійснюваних під час реалізації програми «Велике будівництво», відповідно до пункту 28
частини першої статті 106 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утворити Координаційну раду з реалізації програми «Велике будівництво» як
консультативно-дорадчий орган при Президентові України, основним завданням якої
є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів з реалізації програми «Велике будівництво».
2. Установити, що Координаційна рада з реалізації програми «Велике будівництво» має право в установленому порядку:
одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи та матеріали;
запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних i місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.
3. Затвердити персональний склад Координаційної ради з реалізації програми
«Велике будівництво» (додається).
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
23 червня 2020 року
№ 246/2020

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 червня 2020 року № 246/2020
СКЛАД
Координаційної ради з реалізації програми «Велике будівництво»
ТИМОШЕНКО Кирило Владленович — Заступник Керівника Офісу Президента
України — керівник Координаційної ради
БУГАЙ Ольга Вікторівна — Генеральний директор Директорату з питань регіональної політики та децентралізації Офісу Президента України
КОЗЛОВСЬКА Наталія Вікторівна — директор Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою)
КРИКЛІЙ Владислав Артурович — Міністр інфраструктури України
КУБРАКОВ Олександр Миколайович — Голова Державного агентства автомобільних доріг України
ПОДОЛЯК Михайло Михайлович — радник Керівника Офісу Президента України
СІМОНЕНКО Олена Анатоліївна — радник Міністра Кабінету Міністрів України (за
згодою)
СОКОЛОВСЬКА Юлія Сергіївна — Заступник Керівника Офісу Президента України
СТЕПАНОВ Максим Володимирович — Міністр охорони здоров’я України
ТРОФІМОВ Сергій Володимирович — Перший заступник Керівника Офісу Президента України
ЧЕРНИШОВ Олексій Михайлович — Міністр розвитку громад та територій України.
Керівник Офісу Президента України А. ЄРМАК

 ОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ
П
РАДИ УКРАЇНИ
Про недопущення зупинення функціонування
госпіталів ветеранів війни під час
запровадження другого етапу медичної
реформи
У зв’язку з неможливістю укладення госпіталями ветеранів війни договору з Національною службою здоров’я України на загальних умовах та з метою недопущення звуження функціональних повноважень і закриття госпіталів ветеранів війни через відсутність належного державного фінансування та обмежені можливості місцевих бюджетів Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
1) відтермінувати перехід госпіталів ветеранів війни на нову систему фінансування
через Національну службу здоров’я України строком на один рік;
2) зберегти фінансування госпіталів ветеранів війни шляхом направлення субвенції з державного бюджету через Міністерство охорони здоров’я України.
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ
м. Київ
16 червня 2020 року
№ 706-IX

 ОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ
П
РАДИ УКРАЇНИ
Про відзначення
150-річчя з дня народження
Василя Стефаника
14 травня 2021 року виповнюється 150 років з дня народження Василя Стефаника
— видатного українського письменника, громадського та політичного діяча, однієї з
важливих постатей культурного та соціально-політичного життя України.
Враховуючи значний внесок Василя Стефаника у розвиток української літератури, культури та у суспільно-політичне життя України, Верховна Рада України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. У травні 2021 року урочисто відзначити на державному рівні 150-річчя з дня народження Василя Стефаника.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
у місячний строк з дня прийняття цієї Постанови утворити організаційний комітет
з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 150-річчя
з дня народження Василя Стефаника;
у місячний строк з дня утворення організаційного комітету розробити та затвердити план заходів щодо відзначення на державному рівні 150-річчя з дня народження Василя Стефаника, передбачивши у проекті закону про Державний бюджет України на 2021 рік кошти на фінансове та матеріально-технічне забезпечення цих заходів.
У плані заходів щодо відзначення на державному рівні 150-річчя з дня народження Василя Стефаника передбачити:
розробку і запровадження екскурсійних маршрутів, пов’язаних з життям та творчістю Василя Стефаника;
створення науково-популярного фільму про життя та творчість Василя Стефаника;
забезпечення показу фільмів за творами Василя Стефаника;
здійснення ремонту Літературно-меморіального музею Василя Стефаника, садиби письменника та будинку культури, реставрацію пам’ятника Василю Стефанику та
здійснення благоустрою прилеглої території в селі Русів Снятинського району ІваноФранківської області з виділенням необхідного фінансування;
забезпечення ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-20 Снятин — Тязів в межах Снятинського району Івано-Франківської
області в напрямку до села Русів.
3. Рекомендувати Міністерству культури та інформаційної політики України забезпечити проведення в закладах культури тематичних виставок, лекцій, вечорів, мистецьких конкурсів, святкових концертів, присвячених 150-річчю з дня народження
Василя Стефаника.
4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України та Національній академії
наук України організувати проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, присвячених творчій та культурно-громадській діяльності Василя Стефаника.
5. Рекомендувати Міністерству закордонних справ України забезпечити задоволення потреб закордонних українців в інформаційних матеріалах, що стосуються
творчості Василя Стефаника.
6. Рекомендувати Івано-Франківській обласній державній адміністрації, ІваноФранківській обласній раді, Снятинській районній державній адміністрації та Снятинській районній раді подати до організаційного комітету з підготовки та проведення
заходів щодо відзначення на державному рівні 150-річчя з дня народження Василя
Стефаника пропозиції щодо вжиття відповідних заходів.
7. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі, присвячені життю і діяльності Василя Стефаника, та сприяти висвітленню державними засобами масової інформації заходів,
що проводитимуться у зв’язку з відзначенням 150-річчя з дня його народження.
8. Запропонувати:
Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейну монету, присвячену 150-річчю з дня народження Василя Стефаника;
публічному акціонерному товариству «Укрпошта» видати серію поштових марок,
присвячену 150-річчю з дня народження Василя Стефаника.
9. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради
України з питань гуманітарної та інформаційної політики та Комітет Верховної Ради
України з питань освіти, науки та інновацій.
10. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
м. Київ
18 червня 2020 року
№ 732-IX

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ

25 червня 2020 року, четвер, № 119

www.ukurier.gov.ua

7

документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 червня 2020 р. № 507
Київ

Про затвердження Положення
про Міністерство енергетики України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про Міністерство енергетики України, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 507
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство енергетики України
1. Міністерство енергетики України (Міненерго) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Міненерго є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади,
який забезпечує:
формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексі (далі — паливно-енергетичний комплекс);
формування та реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім питань забезпечення енергоефективності
будівель та інших споруд) та у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики і теплопостачання.
2. Міненерго у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
3. Основними завданнями Міненерго є:
1) забезпечення формування та реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі;
2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива;
3) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері нагляду
(контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання;
4) здійснення державного управління у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.
4. Міненерго відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України і вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що
належать до його компетенції;
3) визначає пріоритетні напрями розвитку з питань, що належать до його компетенції;
4) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань,
що належать до його компетенції;
5) погоджує інвестиційні програми оператора системи передачі електричної енергії та операторів систем розподілу електричної енергії, а також виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»;
6) розробляє порядок формування прогнозного балансу електричної енергії
об’єднаної енергетичної системи України; формує та затверджує прогнозний баланс
електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України;
7) здійснює управління у сфері наукової та науково-технічної діяльності в паливно-енергетичному комплексі;
8) приймає рішення щодо введення підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх
переробки у дослідно-промислову та промислову експлуатацію;
9) затверджує загальний графік переведення підприємств незалежно від форми
власності на резервні види палива;
10) розробляє і затверджує:
правила безпеки постачання електричної енергії та проводить моніторинг безпеки
постачання електричної енергії та природного газу, зокрема балансу попиту та пропозиції природного газу в Україні;
правила безпеки постачання природного газу;
галузеві технічні регламенти відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;
11) затверджує нормативні характеристики технологічних витрат електричної
енергії на її передачу та розподіл електричними мережами;
12) розробляє, затверджує та впроваджує в межах повноважень, передбачених
Законом України «Про ринок природного газу», Національний план дій;
13) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу;
14) встановлює перелік та порядок визначення розмірів нормативних виробничотехнологічних витрат природного газу на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування для суб’єктів господарювання, які видобули природний газ (у
тому числі нафтовий (попутний) газ) та реалізували його суб’єкту ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України на підставі Закону України «Про ринок
природного газу» покладено спеціальні обов’язки щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів та виробників теплової енергії;
15) розробляє державні цільові програми диверсифікації джерел і шляхів постачання вуглеводнів, ядерного палива, ядерних матеріалів та природного газу;
16) розробляє і виконує державні програми використання ядерної енергії, підвищення ядерної та радіаційної безпеки;
17) утворює експлуатуючу організацію для забезпечення безпечної експлуатації ядерних установок, а також спеціалізовані підприємства (компанії) з поводження з радіоактивними відходами до передачі їх на довгострокове зберігання та захоронення;
18) планує заходи щодо забезпечення мінімального рівня утворення радіоактивних відходів під час використання ядерної енергії на об’єктах ядерної енергетики та
атомної промисловості;
19) забезпечує організацію безпечного поводження з радіоактивними відходами
під час використання ядерної енергії на об’єктах ядерної енергетики та атомної промисловості (збирання, переробка, зберігання) до моменту передачі радіоактивних
відходів на захоронення;
20) створює державну систему заходів щодо забезпечення готовності до ліквідації аварій на ядерних установках, об’єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, джерелах іонізуючого випромінювання;
21) забезпечує реалізацію гарантій МАГАТЕ на об’єктах ядерної енергетики та
атомної промисловості;
22) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання об’єктів, що належать
до сфери управління Міненерго, перевезень вантажів радіоактивних матеріалів та
здійснює контроль за її реалізацією;
23) формує прогнозний баланс вугілля та вугільної продукції;
24) затверджує проект ліквідації та консервації вугледобувних підприємств, що
належать до сфери управління Міненерго;
25) здійснює інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності багатосторонньої групи з імплементації Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях;
26) встановлює порядок проведення конкурсу щодо обрання суб’єкта господарювання, який проводить аналіз та звіряння інформації, наданої суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, та отримувачами платежів, відповідно до технічного завдання (незалежний адміністратор);
27) розглядає справи про порушення вимог законодавства з питань забезпечення
прозорості у видобувних галузях;
28) затверджує стратегічні плани розвитку державних підприємств, що належать
до сфери управління Міненерго, та господарських товариств, щодо яких Міненерго
здійснює функції з управління корпоративними правами держави;
29) веде облік об’єктів державної власності, що належать до сфери управління
Міненерго, здійснює контроль за їх ефективним використанням та збереженням;
30) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, управління державними підприємствами, установами та організаціями, а також корпоративними правами держави;
31) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, управління державним майном, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації або перетворення державних підприємств у державні
акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, зокрема об’єктів,
що не підлягають приватизації, приймає рішення про подальше використання зазначеного майна (крім матеріальних носіїв таємної інформації), у тому числі об’єктів, що
не підлягають приватизації;

32) погоджує в установленому порядку плани санації у справах про банкрутство
державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерго, і господарських товариств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує
50 відсотків, щодо яких Міненерго здійснює функції з управління корпоративними
правами держави;
33) затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три — п’ять років) державних підприємств, що належать
до сфери управління Міненерго, та господарських товариств, щодо яких Міненерго
здійснює функції з управління корпоративними правами держави, а також в установленому порядку здійснює контроль за виконанням зазначених планів;
34) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та їх здійснення на підприємствах (зокрема суб’єктах господарювання, державна частка у статутному капіталі яких перевищує
50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу держави на господарську діяльність таких суб’єктів господарювання), в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міненерго;
35) бере в установленому порядку участь у визначенні способів приватизації вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Міненерго;
36) здійснює інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міненерго;
37) формує систему підготовки кадрів у сфері використання ядерної енергії на
об’єктах ядерної енергетики та атомної промисловості;
38) проводить в установленому законодавством порядку відбір інвестиційних
проектів у паливно-енергетичному комплексі, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка;
39) здійснює підготовку інвестиційних проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, та нагляд за їх реалізацією в паливно-енергетичному комплексі;
40) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;
41) розробляє відомчі переліки відомостей щодо фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, які містять державну таємницю та іншу інформацію з обмеженим доступом, забезпечує її захист;
42) створює відомчий матеріальний резерв для запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у паливно-енергетичному комплексі;
43) розробляє та здійснює комплекс заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго;
44) здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго, з питань виконання ними вимог техногенної та пожежної безпеки, а також контроль за виконанням зазначених
вимог;
45) бере участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, зокрема створює функціональну підсистему цивільного захисту, організовує управління та діяльність функціональної підсистеми в єдиній державній системі цивільного захисту, здійснює керівництво утвореними ним аварійно-рятувальними службами, забезпечує їх діяльність та здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням, визначає загальну потребу в захисних спорудах цивільного захисту для підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго, затверджує за погодженням з ДСНС перелік суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу, що віднесені до категорій цивільного захисту, забезпечує реалізацію
вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної
небезпеки та інших підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міненерго, які можуть створити загрозу виникнення аварії;
46) організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління
Міненерго;
47) формує та здійснює заходи щодо охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності у паливно-енергетичному комплексі, здійснює контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
управління Міненерго;
48) веде облік нещасних випадків, що сталися на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, затверджує заходи щодо запобігання таким випадкам;
49) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи, пов’язані із
запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності на об’єктах паливно-енергетичного комплексу;
50) здійснює координацію і методичне забезпечення заходів щодо підготовки
підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого
функціонування в особливий період;
51) забезпечує створення галузевих страхових фондів документації паливноенергетичного комплексу;
52) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мін
енерго, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
53) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, охорону об’єктів паливно-енергетичного комплексу;
54) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує
участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики з питань, що належать до його компетенції;
55) забезпечує інформування громадськості про формування та реалізацію державної політики з питань, що належать до його компетенції;
56) затверджує в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правові акти з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
57) подає Кабінетові Міністрів України в межах повноважень, передбачених законом, пропозиції щодо встановлення річних квот підтримки на наступні п’ять років з метою економічного стимулювання, забезпечення ефективного використання
паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України; забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію та проведення аукціонів з розподілу квот підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії;
58) забезпечує у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання нормативно-правове регулювання відповідно до закону;
59) забезпечує проведення соціального діалогу на галузевому рівні;
60) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів,
інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та
проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами
права законодавчої ініціативи;
61) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
62) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Міненерго з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів
щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Міненерго, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, та
господарських товариствах, щодо яких Міненерго здійснює управління корпоративними правами держави;
2) здійснює добір кадрів в апарат Міненерго і на посади керівників підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату
Міненерго;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міненерго, на підприємствах,
в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та
вдосконалення бухгалтерського обліку;
4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
5) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними
центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;
6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом:
реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Міненерго, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації,
контроль за її збереженням;
виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів;
8) забезпечує самопредставництво Міненерго як органу державної влади, який у
випадках, передбачених законом, бере участь у справах та діє у судах України від імені та в інтересах держави.
6. Міненерго для виконання покладених на нього завдань має право:
1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для
розгляду питань, що належать до компетенції Міненерго;
2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання по-

кладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів
статистики статистичні дані;
3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів,
державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.
7. Міненерго у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних
держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.
8. Міненерго у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Накази Міненерго, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».
Нормативно-правові акти Міненерго підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
Накази Міненерго, видані в межах повноважень, передбачених законом,
обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності та громадянами.
9. Міненерго очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єрміністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.
Міністр має першого заступника, заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України
відповідно до пропозицій Міністра.
10. Міністр:
1) очолює Міненерго, здійснює керівництво його діяльністю;
2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої
влади заходів з питань, що належать до компетенції Міненерго;
3) спрямовує і координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:
забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її
реалізацію;
погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання покладених на них
завдань, затверджує плани роботи таких органів;
погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовує і координує Міністр;
видає обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до компетенції таких органів;
погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників
керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади, діяльність
якого спрямовує і координує Міністр;
погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, як
структурних підрозділів апарату такого органу;
порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр,
повністю чи в окремій частині;
доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в
окремій частині, а у разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині;
порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників;
ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовує і координує Міністр, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких органів;
ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату центральних
органів виконавчої влади, їх територіальних органів, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління таких органів;
приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх територіальних органів;
заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань та планів їх роботи;
визначає структурний підрозділ апарату Міненерго, що відповідає за взаємодію
з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує
Міністр;
визначає посадових осіб Міненерго, які включаються до складу колегії центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
визначає порядок обміну інформацією між Міненерго та центральними органами
виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;
4) визначає пріоритети роботи Міненерго, шляхи виконання покладених на нього
завдань, затверджує плани роботи Міненерго, звіти про їх виконання;
5) відповідно до компетенції організовує та контролює виконання Міненерго Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міненерго;
7) погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що надходять на погодження до Міненерго;
8) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;
9) представляє в установленому порядку проекти законів, розробником яких є
Міненерго та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міненерго, під
час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
10) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади
першого заступника, заступників Міністра;
11) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго,
до відзначення державними нагородами;
12) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Міненерго, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
13) представляє Міненерго у публічно-правових відносинах з іншими органами,
підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
14) за згодою керівників залучає державних службовців та працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Міненерго;
15) забезпечує виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами
України;
16) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції у разі вмотивованої відмови Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови облдержадміністрації (підтримки головою
облдержадміністрації вмотивованої відмови голови райдержадміністрації) погодити
призначення керівника територіального органу центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління Міненерго, іншого центрального
органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;
17) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міненерго, визначає персональний склад патронатної служби Міністра;
18) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та
державного секретаря Міненерго;
19) визначає обов’язки першого заступника, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони
здійснюють у разі його відсутності;
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документи
20) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Міненерго;
21) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міненерго, затверджує положення про них (їх статути),
здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної
власності, що належать до сфери управління Міненерго;
22) призначає на посаду і звільняє з посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
23) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
24) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міненерго;
25) підписує накази Міненерго;
26) дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками
апарату Міненерго доручення;
27) здійснює інші повноваження, визначені законом.
11. Повноваження керівника державної служби у Міненерго здійснює державний
секретар Міненерго.
Державний секретар Міненерго є вищою посадовою особою з числа державних
службовців Міненерго. Державний секретар Міненерго підзвітний і підконтрольний
Міністру.
Державний секретар Міненерго призначається на посаду Кабінетом Міністрів
України строком на п’ять років з правом повторного призначення.
Державний секретар Міненерго звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
12. Державний секретар Міненерго відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу апарату Міненерго;
2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Міненерго та подає їх на розгляд Міністра;
3) організовує та контролює виконання апаратом Міненерго Конституції та законів
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міненерго та
доручень Міністра, його першого заступника, заступників, звітує про їх виконання;
4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Міненерго, звітує про
їх виконання;
5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Міненерго;
6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Міненерго завдань;
7) призначає на посаду і звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Міненерго, укладає та
розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
8) приймає на роботу і звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Міненерго, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду і звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
10) призначає на посаду і звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;
11) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Міненерго;
12) представляє Міненерго як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;
13) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання
державними службовцями та іншими працівниками Міненерго доручення;
14) видає накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до
його компетенції, та контролює їх виконання;
15) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних
службовців та інших працівників апарату Міненерго до відзначення державними нагородами.
13. На час відсутності державного секретаря Міненерго чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міненерго відповідно до наказу
державного секретаря Міненерго.
14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міненерго,
обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міненерго може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу
Міненерго.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Міненерго можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний
склад, положення про них затверджуються Міністром.
15. Гранична чисельність державних службовців та працівників Міненерго затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Міненерго затверджується Міністром.
Штатний розпис, кошторис Міненерго затверджується державним секретарем
Міненерго за погодженням з Мінфіном.
16. Міненерго є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 507
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У тексті Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26
листопада 2014 р. № 676 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2801; 2019 р.,
№ 78, ст. 2694), слова «Міністр енергетики та захисту довкілля» в усіх відмінках замінити словами «Міністр енергетики» у відповідному відмінку, а слово «Мінекоенерго» — словом «Міненерго».
2. У тексті Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 77 «Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України» (Офіційний вісник
України, 2018 р., № 18, ст. 610; 2019 р., № 78, ст. 2694), слова «Міністр енергетики та
захисту довкілля» в усіх відмінках замінити словами «Міністр енергетики» у відповідному відмінку, а слово «Мінекоенерго» — словом «Міненерго».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова
від 17 червня 2020 р. № 503
Київ

Про голів Української частини
спільних міжурядових комісій з питань
співробітництва
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити голів Української частини спільних міжурядових комісій з питань
співробітництва згідно з додатками 1—19.
2. Установити, що:
голова Української частини Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва
може мати не більш як два заступники, один з яких є керівником дипломатичної установи України (у тому числі за сумісництвом) у державі, що є стороною відповідної
Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва;
у разі відсутності голови Української частини Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва його обов’язки виконує заступник міністра згідно з розподілом повноважень або заступник голови в разі, коли головою є Віце-прем’єр-міністр
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Віце-прем’єр-міністр
України — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій або Віцепрем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації, про що інформується
секретаріат Української частини відповідної Спільної міжурядової комісії з питань
співробітництва;
у разі ліквідації (у зв’язку із змінами у складі Кабінету Міністрів України, реорганізацією або ліквідацією центрального органу виконавчої влади) посади члена Кабінету Міністрів України, керівника чи заступника керівника центрального органу виконавчої влади, якого затверджено головою Української частини Спільної міжурядової
комісії з питань співробітництва, обов’язки голови Української частини такої комісії
покладаються на члена Кабінету Міністрів України, керівника чи заступника керівни-

ка центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належить забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від
15 листопада 2019 р. № 940 «Про голів Української частини спільних міжурядових комісій з питань співробітництва» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 94, ст. 3106).
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є Віце-прем’єр-міністр
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Спільна Українсько-Ізраїльська Комісія з питань торгівлі та економічного співробітництва
Комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Китайської Народної
Республіки
Українсько-німецька група високого рівня з економічного співробітництва
Українсько-чеська змішана комісія з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є Віце-прем’єр-міністр України —
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Міжурядова українсько-білоруська змішана комісія з питань торговельно-економічного співробітництва
Міжурядова Спільна українсько-грецька Робоча Група з економічного, промислового, технічного та наукового співробітництва
Міжурядова українсько-молдовська змішана комісія з питань торговельно-економічного співробітництва
Українсько-польська міжурядова комісія з питань економічного співробітництва
Спільна українсько-узбецька комісія з всебічного співробітництва
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, головою Української
частини яких є Віце-прем’єр-міністр України —
Міністр цифрової трансформації
Спільна міжурядова українсько-естонська комісія з економічного, промислового
та науково-технічного співробітництва
Спільна українсько-словенська комісія з питань торговельно-економічного співробітництва
Українсько-швейцарський Спільний Комітет
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є Міністр Кабінету Міністрів України
Спільна міжурядова українсько-грузинська комісія з питань економічного співробітництва
Міжурядова українсько-латвійська комісія з питань економічного, промислового і
науково-технічного співробітництва
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
Українсько-Американська рада з торгівлі і інвестицій
Міжурядова українсько-еміратська комісія з питань торговельно-економічного
співробітництва
Українсько-іракська спільна Комісія з питань торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва
Спільна Міждержавна українсько-казахстанська Комісія з економічного співробітництва
Міжурядова українсько-кувейтська комісія з питань економічного, технічного та
торговельного співробітництва
Міжурядова українсько-корейська комісія з питань торговельно-економічного
співробітництва
Міжурядова українсько-саудівська комісія з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва
Спільна комісія з питань торгівлі між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд
Міжурядова українсько-турецька комісія з торговельно-економічного співробітництва
Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є Міністр закордонних справ
Спільна українсько-бразильська міжурядова комісія з торговельно-економічного співробітництва
Міжурядова українсько-індійська комісія по торговельному, економічному, науковому, технічному, промисловому і культурному співробітництву
Міжурядова українсько-монгольська комісія з питань торговельно-економічного
співробітництва
Спільна українсько-пакистанська комісія з питань економічного співробітництва
Спільна українсько-парагвайська комісія з питань торговельно-економічного
співробітництва
Спільна українсько-перуанська міжурядова комісія з питань торговельно-економічного співробітництва
Спільна міжурядова українсько-угорська комісія з питань економічного співробітництва
Українсько-Чилійська Урядова Комісія
Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є Міністр фінансів
Спільна комісія з економічного, торговельного та технічного співробітництва між
Урядом України та Урядом Держави Катар
Міжурядова українсько-кіпрська комісія
Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є Міністр внутрішніх справ
Українсько-Італійська Рада з економічного, промислового і фінансового співробітництва
Змішана Українсько-Французька міжурядова комісія з економічного співробітництва
Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є Міністр розвитку
громад та територій
Українсько-австрійська змішана комісія з питань торговельно-економічних
зв’язків
Постійна українсько-баварська робоча комісія
Українсько-бельгійська Змішана Комісія

Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є Міністр енергетики
Спільна міжурядова українсько-туркменська комісія з питань економічного і культурно-гуманітарного співробітництва
Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є Міністр інфраструктури
Спільна міжурядова Українсько-Азербайджанська комісія з питань економічного
співробітництва
Міжурядова Українсько-Іранська спільна комісія з економічного та торговельного співробітництва
Міжурядова українсько-литовська комісія з питань торговельно-економічного та
науково-технічного співробітництва
Українсько-Румунська Спільна комісія з питань економічного, промислового, наукового та технічного співробітництва
Українсько-словацька Змішана Комісія з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва
Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є Міністр соціальної політики
Спільна міжурядова українсько-вірменська комісія з питань економічного співробітництва
Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є Міністр молоді та спорту
Українсько-болгарська спільна міжурядова комісія з питань економічного співробітництва
Українсько-португальська Спільна Комісія з економічного співробітництва
Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є Міністр культури
та інформаційної політики
Українсько-норвезька Міжурядова комісія з питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки
Міжурядова українсько-фінляндська комісія з питань торгівлі та економічного
співробітництва
Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є Міністр у справах ветеранів
Спільна українсько-хорватська комісія з питань економічного співробітництва
Додаток 16
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є заступник Міністра
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства —
Торговий представник України
Українсько-в’єтнамська Міжурядова комісія з питань торговельно-економічного
та науково-технічного співробітництва
Міжурядова Спільна Комісія по економічному та науково-технічному співробітництву між Україною і Арабською Республікою Єгипет
Міжурядова українсько-індонезійська комісія з економічного та технічного співробітництва
Спільна Українсько-Йорданська Комісія з торговельно-економічного співробітництва
Спільна міжурядова українсько-киргизька комісія із співробітництва
Спільний українсько-малайзійський торговельний комітет
Міжурядова українсько-марокканська комісія з питань торговельно-економічного, науково-технічного та культурного співробітництва
Міжурядова українсько-македонська комісія з питань торговельно-економічного
співробітництва
Міжурядова українсько-сербська комісія з питань торговельно-економічного та
науково-технічного співробітництва
Спільна міжурядова українсько-таджицька комісія з питань економічного співробітництва
Додаток 17
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є заступник Міністра
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства,
до повноважень якого належать питання аграрної політики
та розвитку сільського господарства
Українсько-албанська Спільна комісія
Міжурядова українсько-ліванська комісія з торговельно-економічного співробітництва
Додаток 18
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є заступник Міністра
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства,
до повноважень якого належать питання стратегічного
розвитку сектору оборони та безпеки
Українсько-афганська Спільна міжурядова комісія з торговельно-економічного
співробітництва
Додаток 19
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 503
ПЕРЕЛІК
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,
головою Української частини яких є заступник Міністра
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства,
до повноважень якого належать питання залучення інвестицій,
розвитку підприємництва та інтелектуальної власності
Спільна українсько-аргентинська міжурядова Комісія з торговельно-економічного співробітництва
Спільний українсько-боснійсько-герцеговинський комітет
Змішана Міжурядова українсько-іспанська Комісія з економічного і промислового співробітництва
Українсько-Мексиканська Міжурядова Комісія
Міжурядова українсько-туніська комісія з питань торговельно-економічного та
технічного співробітництва
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Розпорядження
від 20 травня 2020 р. № 599-р
Київ

Про затвердження перспективного плану формування територій
громад Рівненської області

1. Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» затвердити
перспективний план формування територій громад Рівненської області, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2020 р. № 599-р
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
формування територій громад Рівненської області
1. Графічна частина (карта Рівненської області)

Боремельська

5621480703

Демидівська

5621455300

Варковицька

5621680801

Вербська

5621681201

Мирогощанська

5621684207

Повчанська

5621685401

Привільненська

5621685601

Семидубська

5621687401

Смизька

5621655900

Тараканівська

5621689101

Висоцька

5621882001

Дубровицька

5621810100

Миляцька

5621885001

Зарічненська

5622255100

Локницька

5622282701

Здовбицька

5622682001

Здолбунівська

5622610100

Мізоцька

5622655400

Великомежиріцька

2623081001

Корецька

5623010100

Головинська

5623480801

Деражненська

5623481601

2. Перелік спроможних територіальних громад Рівненської області
Назва
територіальної
громади
Березнівська

Код населеноНазва населеного пункту — адміні- го
пункту — адмістративного центру ністративного
центериторіальної гро- тру територіальної
мади згідно
громади
з КОАТУУ
5620410100
м. Березне

Малинська

5620486201

с. Малинськ

Соснівська

5620455700

смт Соснове

Антонівська

5620880301

с. Антонівка

Володимирецька

5620855100

смт Володимирець

Каноницька

5620884901

с. Каноничі

Полицька

5620888001

с. Полиці

Рафалівська

5620855400

смт Рафалівка

Бабинська

5621280401

с. Бабин

Бугринська

5621281201

с. Бугрин

Гощанська

5621255100

смт Гоща

Назви територіальних громад,
що входять до складу спроможної
територіальної громади
Березнівська
Балашівська
Бистрицька
Білківська
Великопільська
Вітковицька
Голубненська
Городищенська
Грушівська
Друхівська
Зірненська
Кам’янська
Моквинська
Поліська
Прислуцька
Тишицька
Яцьковицька
Малинська
Бронська
Полянська
Яринівська
Соснівська
Губківська
Марининська
Хмелівська
Антонівська
Великоцепцевицька
Володимирецька
Берестівська
Біленська
Великотелковицька
Воронківська
Довговільська
Жовкинівська
Красносільська
Любахівська
Половлівська
Степангородська
Хиноцька
Каноницька
Кідрівська
Новаківська
Озерська
Полицька
Балаховицька
Ромейківська
Рафалівська
Великожолудська
Лозківська
Бабинська
Горбаківська
Рясниківська
Бугринська
Посягвівська
Гощанська
Бочаницька
Воскодавська
Дроздівська
Дулібська
Жаврівська
Красносільська
Криничківська
Курозванівська
Липківська

Назва району чи міста обласного значення, до
якого входить адміністративний центр територіальної громади
Березнівський район

—«—

—«—

Володимирецький район
—«—

—«—

Володимирецький район
—«—
Гощанський район
—«—
—«—

Майківська
Малинівська
Малятинська
Русивельська
Садівська
Симонівська
Синівська
Тучинська
Федорівська
с. Боремель
Боремельська
Золочівська
Малівська
смт Демидівка
Демидівська
Вербенська
Вовковиївська
Глибокодолинська
Ільпибоцька
Княгининська
Пляшевська (Радивилівський район)
Рогізненська
Рудківська
Хрінницька
с. Варковичі
Варковицька
Озерянська
Сатиївська
с. Верба
Вербська
Стовпецька
с. Мирогоща Друга
Мирогощанська
Княгининська
с. Повча
Повчанська
Миколаївська (Млинівський район)
Мильчанська
с. Привільне
Привільненська
Іваннівська
Малосадівська
Молодавська
с. Семидуби
Семидубська
Гірницька
Майданська
Соснівська
смт Смига
Смизька
Берегівська
Шепетинська
с. Тараканів
Тараканівська
Плосківська
Птицька
Рачинська
с. Висоцьк
Висоцька
Людинська
Туменська
м. Дубровиця
Дубровицька
Бережківська
Бережницька
Берестівська
Великоозерянська
Велюнська
Залузька
Колківська
Лісівська
Лютинська
Мочулищенська
Нивецька
Осівська
Сварицевицька
Селецька
Соломіївська
Трипутнянська
с. Миляч
Миляцька
Жаденська
Перебродівська
Удрицька
смт Зарічне
Зарічненська
Борівська
Вичівська
Дібрівська
Кухітсько-Вільська
Морочненська
Неньковицька
Новорічицька
Перекальська
Річицька
Серницька
с. Локниця
Локницька
Кутинська
Кухченська
Нобельська
Омитська
Сенчицька
с. Здовбиця
Здовбицька
Миротинська
Уїздецька
Урвенська
м. Здолбунів
Здолбунівська
Богдашівська
Глинська
Копитківська
Новосілківська
П’ятигірська
смт Мізоч
Мізоцька
Білашівська
Будеразька
Бущанська
Дерманська Перша
Дерманська Друга
Маломощаницька
Новомощаницька
Півченська
Спасівська
Ступнівська
Старомощаницька
с.  Великі Межирічі
Великомежиріцька
Іванівська
Невірківська
Самострілівська
Світанівська
Стовпинська
Щекичинська
м. Корець
Корецька
Бриківська
Веснянська
Великоклецьківська
Гвіздівська
Головницька
Даничівська
Жадківська
Залізницька
Коловертівська
Користівська
Крилівська
Морозівська
Новокорецька
Річецька
Сапожинська
Сторожівська
Устянська
Харалузька
с. Головин
Головинська
Звіздівська
Злазненська
с. Деражне
Деражненська
Дюксинська
Постійненська

Демидівський район
—«—

Дубенський район
—«—
—«—
—«—
—«—

—«—

—«—

Дубровицький район
—«—

Дубровицький район

Зарічненський район

—«—

Здолбунівський район

—«—

—«—

Корецький район

—«—

Костопільський район
—«—
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Костопільська

5623410100

Малолюбашанська

5623483901

Бокіймівська

5623880501

Млинівська

5623855100

Острожецька

5623885801

Підлозцівська

5623886701

Ярославицька

5623889801

Козинська

5625883901

Крупецька

5625884801

Радивилівська

5625810100

Білокриницька

5624680701

Великоомелянська
Городоцька

5624682001

Дядьковицька

5624684101

Зорянська

5624684901

Клеванська

5624655400

5624683301

Корнинська

5624685901

Олександрійська

5624680401

Шпанівська

5624689501

Березівська

5625080801

Рокитнівська

5625055100

Старосільська

5625086801

Вирівська

5625480901

Клесівська

5625455400

Немовицька

5625485401

Сарненська

5625410100

Степанська

5625455700

Вараська

5610700000

м. Костопіль

Костопільська
Великомидська
Великостидинська
Гутянська
Золотолинська
Маломидська
Малостидинська
Підлужненська
Пісківська
Пеньківська
Яполотська
с. Мала Любаша
Малолюбашанська
Мащанська
Мирненська
с. Бокійма
Бокіймівська
Війницька
Вовницька
Смордвівська
Хорупанська
смт Млинів
Млинівська
Берегівська
Владиславівська
Добрятинська
Довгошиївська
Кораблищенська
Малодорогостаївська
Мальованська
Перемилівська
Підгаєцька
Пітушківська
Посниківська
Привітненська
Пугачівська
с. Острожець
Острожецька
Малинська
Новосілківська
Певжівська
Радянська
Уїздецька
c. Підлозці
Підлозцівська
Торговицька
с. Ярославичі
Ярославицька
Новоукраїнська
с. Козин
Козинська
Березинівська
Добриводська
Жовтнева
Іващуківська
Пустоіваннівська
с. Крупець
Крупецька
Боратинська
Михайлівська
Рідківська
Ситненська
Теслугівська
Хотинська
м. Радивилів
Радивилівська
Башарівська
Бугаївська
Дружбівська
Немирівська
Підзамчівська
Сестрятинська
с. Біла Криниця
Білокриницька
Городищенська
Шубківська
с. Велика Омеляна
Великоомелянська
Грушвицька
с. Городок
Городоцька
Обарівська
Бронниківська
с. Дядьковичі
Дядьковицька
Верхівська
Малошпаківська
с. Зоря
Зорянська
Радухівська
смт Клевань
Клеванська
Жобринська
Оржівська
с. Корнин
Корнинська
Тайкурська
с. Олександрія
Олександрійська
Заборольська
Кустинська
Новоукраїнська
с. Шпанів
Шпанівська
Великожитинська
с. Березове
Березівська
Глиннівська
Кам’янська
смт Рокитне
Рокитнівська селищна
Біловізька
Блажівська
Борівська
Карпилівська
Кисорицька
Масевицька
Рокитнівська сільська
Сновидовицька
Томашгородська селищна
Томашгородська сільська
с. Старе Село
Старосільська
Вежицька
с. Вири
Вирівська
Кам’яне-Случанська
Селищенська
Чудельська
смт Клесів
Клесівська
Карасинська
Карпилівська
с. Немовичі
Немовицька
Зносицька
Тинненська
м. Сарни
Сарненська
Великовербченська
Городецька (Володимирецький район)
Кричильська
Коростська
Костянтинівська
Любиковицька
Люхчанська
Ремчицька
Стрільська
Тутовицька
смт Степань
Степанська
Кузьмівська
м. Вараш
Вараська
Більськовільська
(Володимирецький район)
Заболоттівська
(Володимирецький район)
Мульчицька
(Володимирецький район)
Озерецька
(Володимирецький район)
Собіщицька (Володимирецький район)
Сопачівська (Володимирецький
район)
Старорафалівська
(Володимирецький район)

Костопільський район

Дубенська
Острозька

5610300000
5610900000

м. Дубно
м. Острог

Рівненська

5610100000

м. Рівне

—«—
Млинівський район

—«—

Дубенська
Острозька
Білашівська
Бухарівська
Вілійська
Вельбівненська
Верхівська
Грем’яцька
Кутянківська
Межиріцька
Милятинська
Могилянівська
Мощаницька
Новомалинська
Новородчицька
Оженинська
Плосківська
Почапківська
Розвазька
Сіянцівська
Тесівська
Українська
Хорівська
Рівненська
Квасилівська

м. Дубно
м. Острог

м. Рівне

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2020 р. № 599-р

—«—

—«—
Млинівський район
Радивилівський район

ПЕРЕЛІК
розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 923 «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Рівненської області» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2454).
2. Пункт 4 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 4 грудня 2015 р. № 1281 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 99, ст. 3391).
3. Пункт 1 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 10 березня 2017 р. № 159 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 688).
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 955 «Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Рівненської області» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 2, ст. 80).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 435 «Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Рівненської області» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 52, ст. 1850).
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 182 «Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Рівненської області» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 28, ст. 999).

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
—«—

Розпорядження
від 17 червня 2020 р. № 704-р
Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 393

—«—

Рівненський район
—«—
—«—
—«—
—«—
—«—
—«—
Рівненський район

—«—
Рокитнівський район
—«—

—«—
Сарненський район

—«—
—«—
—«—

Сарненський район
м. Вараш

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 393 «Деякі питання організації та забезпечення
підготовки збірної команди України та її участі у 2020 році в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених» — із змінами,
внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 95, зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 704-р
ЗМІНИ,
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 р. № 393
1. У розпорядженні:
1) у назві розпорядження цифри «2020» замінити цифрами «2021»;
2) в абзаці першому пункту 1 і пункті 2 цифри «2020» замінити цифрами «2021»;
3) у пункті 3 слова «Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб» замінити словами «Міністерство у справах ветеранів»;
4) в абзаці першому пункту 4 слова «Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб» замінити словами «Міністерству у справах ветеранів».
2. Додаток до розпорядження викласти в такій редакції:
«Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 393
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. № 704-р)
СКЛАД
робочої групи з організації та забезпечення підготовки
збірної команди України та її участі у 2021 році в міжнародних
спортивних змаганнях «Ігри Нескорених»
Міністр у справах ветеранів, керівник робочої групи
Заступник Міністра оборони, заступник керівника робочої групи
Представник Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів, заступник керівника робочої групи
Заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Міністра закордонних справ
Заступник Міністра охорони здоров’я
Заступник Міністра молоді та спорту
Заступник Міністра культури та інформаційної політики
Заступник Міністра соціальної політики
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди (за згодою)
Представник благодійної організації «СтратКом УА» (за згодою)
Представник благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим», координатор проекту (за згодою)».
3. У плані заходів з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2020 році в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених», затвердженому зазначеним розпорядженням:
1) у назві плану заходів цифри «2020» замінити цифрами «2021»;
2) у пункті 1:
в абзаці першому цифри «2020» замінити цифрами «2021»;
у складі виконавців слово «МКМС» замінити словом «Мінмолодьспорт»;
слова і цифри «Червень 2019 р., травень 2020 року» замінити словами і цифрами «Лютий — листопад 2020 року»;
3) у пункті 4:
у складі виконавців слово «МКМС» замінити словом «Мінмолодьспорт»;
слова і цифри «Червень 2019 р. — травень 2020 року» замінити словами і цифрами «до червня 2021 року»;
4) у пункті 5:
в абзаці першому цифри «2020» замінити цифрами «2021»;
слова «Серпень — жовтень» замінити словами і цифрами «до червня 2021 року»;
5) у пунктах 8 і 10 у складі виконавців слово «МКМС» замінити словом «Мінмолодьспорт»;
6) пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Забезпечити створення належних умов та провести п’ять навчально-тренувальних зборів з членами збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених», у тому числі шляхом дистанційного супроводу у зв’язку із
карантинними заходами та перенесенням на 2021 рік строків проведення змагань у м. Гаазі, Королівство Нідерланди.
Мінветеранів, Міноборони, МВС,
СБУ (за згодою), Мінсоцполітики,
Секретаріат Кабінету Міністрів України,
МОЗ, Мінмолодьспорт,
Офіс Президента України (за згодою),
благодійна організація «СтратКом УА» (за згодою),
благодійна організація
«Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим» (за згодою),
обласні та Київська міська держадміністрації.
До червня 2021 року.»;
7) у пункті 11:
у складі виконавців слово «МКМС» замінити словом «Мінмолодьспорт»;
слова і цифри «Травень 2020 року» замінити словами і цифрами «Червень 2021 року»;
8) у пункті 12:
у складі виконавців слово «МКМС» замінити словом «Мінмолодьспорт»;
слова і цифри «Червень 2019 р. — травень 2020 року» замінити словами і цифрами «Травень 2020 р. — червень 2021 року»;
9) у пункті 13:
у складі виконавців слово «МКМС» замінити словом «Мінмолодьспорт»;
слова і цифри «Травень — червень 2020 року» замінити словами і цифрами «Червень — липень 2021 року»;
10) у пункті 14:
у складі виконавців слово «МКМС» замінити словом «Мінмолодьспорт»;
слова і цифри «Червень — липень 2020 року» замінити словами і цифрами «Серпень — листопад 2020 року».
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документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 червня 2020 р. № 505
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2020 р. № 54

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 54 «Про
утворення Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 14, ст. 551) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 505
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2020 р. № 54
1. У постанові:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу та
її президію у складі згідно з додатками 1 і 2.»;
2) у додатку до постанови:
слово «Додаток» замінити словом і цифрою «Додаток 1»;
позицію «Перший віце-президент Національної академії наук, перший заступник
голови комісії (за згодою)» замінити позицією «Перший віце-президент Національної академії наук (за згодою)»;
3) доповнити постанову додатком 2 такого змісту:
«Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2020 р. № 54
СКЛАД
президії Міжвідомчої комісії з питань
оборонно-промислового комплексу
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, голова президії
Заступник директора департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки,
секретар президії
Заступник Міністра оборони
Перший віце-президент Національної академії наук (за згодою)
Представник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки,
оборони та розвідки (за згодою)
Представник Офісу Президента України (за згодою)
Представник Апарату Ради національної безпеки і оборони (за згодою)
Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Міністра закордонних справ
Перший заступник Міністра освіти і науки
Заступник Голови ДКА
Заступник Голови СБУ (за згодою)
Генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» (за згодою)».
2. У пункті 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу, затвердженого зазначеною постановою:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
«Голова комісії скликає засідання комісії, визначає його порядок денний, приймає рішення щодо членів комісії, які залучаються до обговорення питань порядку денного.»;
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Для оперативного вирішення та прийняття рішень з термінових питань, що належать до компетенції комісії, у період між засіданнями комісії діє її президія на чолі з
головою комісії. Персональний склад президії комісії затверджує її голова. Рішення
президії є правомочним, якщо за нього проголосувала більшість її членів.».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Розпорядження
від 1 червня 2020 р. № 703-р
Київ

Про затвердження плану заходів
з реалізації ІI етапу Національної стратегії
реформування системи інституційного
догляду та виховання дітей
на 2017—2026 роки

1. Затвердити такі, що додаються:
план заходів з реалізації ІI етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки (далі — план заходів);
показники ефективності його реалізації.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, відповідальним за виконання плану заходів:
забезпечити виконання плану заходів у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел;
подавати щороку до 15 лютого та 15 липня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану заходів та показники ефективності його реалізації;
за участю органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства і міжнародних організацій подати до 15 лютого 2025 р. Міністерству соціальної
політики пропозиції до проекту плану заходів з реалізації III етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—
2026 роки.
3. Міністерству соціальної політики:
інформувати щороку до 25 лютого та 25 липня Кабінет Міністрів України про стан
виконання плану заходів та показники ефективності його реалізації;
подати до 1 травня 2025 р. в установленому порядку Кабінетові Міністрів України
проект плану заходів з реалізації III етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із деталізованим планом заходів, передбачених урядовим розпорядженням,
можна ознайомитися на сайті «УК».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 червня 2020 р. № 731-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету і надання кредитів
з державного бюджету та розподіл
додаткового обсягу субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на 2020 рік
для реалізації спільних з міжнародними
фінансовими організаціями інвестиційних
проектів

1. Відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік» здійснити перерозподіл видатків державного бюджету і надання
кредитів з державного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень,
передбачених Міністерству охорони здоров’я та Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету на 2020 рік для реалізації спільних з міжнародними
фінансовими організаціями інвестиційних проектів, шляхом:
1) зменшення обсягу надання кредиту з державного бюджету Міністерству фінансів за програмою 3511610 «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові» для

проекту Європейського інвестиційного банку «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові» — на 122 300 тис. гривень;
2) зменшення обсягу надання кредиту з державного бюджету Міністерству фінансів за програмою 3511620 «Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою» для проекту Кредитної установи для відбудови «Рефінансування
енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор» — на 84 454 тис. гривень;
3) зменшення обсягу видатків Міністерства фінансів за програмою 3511640 «Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові» для проекту Європейського інвестиційного банку «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові» — на 122 300 тис. гривень;
4) збільшення обсягу видатків Міністерства охорони здоров’я за програмою
2311600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування
регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» на 329 054 тис. гривень (видатки споживання — 24
655,5 тис. гривень, видатки розвитку — 304 398,5 тис. гривень) для проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».
2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити
розподіл додаткового обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з
виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» на 2020 рік, передбаченого підпунктом 4 пункту 1 цього розпорядження, між місцевими бюджетами згідно з додатком.
3. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством фінансів — погодження перерозподілу видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету
та розподілу додаткового обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачених пунктами 1 і 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних
змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2020 р. № 731-р
РОЗПОДІЛ
додаткового обсягу субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я
для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у
людей» на 2020 рік
тис. гривень
Додатковий обсяг субвенції
Назва місцевого бюджету
(спеціальний фонд)
видатКод бюджету адміністративно-територіальвидатки
ки спожи- розвитку
усього
ної одиниці
вання
03100000000 Обласний бюджет Волинської
61 500,8
61 500,8
області
16100000000 Обласний бюджет Полтавської 17 578
135 308
152 886
області
17100000000 Обласний бюджет Рівненської
7 077,5
107 589,7 114 667,2
області
_______
Усього
24 655,5 304 398,5 329 054

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 червня 2020 р. № 706-р
Київ

Про відсторонення Божка Є. В.
від виконання повноважень за посадою
заступника Міністра закордонних справ
України

Підтримати заяву заступника Міністра закордонних справ України Божка Єгора
Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень за посадою заступника Міністра закордонних справ України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 червня 2020 р. № 732-р
Київ

Про передачу будівлі у м. Києві до сфери
управління Міністерства культури
та інформаційної політики

Передати будівлю по вул. Івана Франка, 19, у м. Києві, що розміщена на земельній ділянці площею 0,1507 гектара (кадастровий номер 8000000000:76:013:0003), із
сфери управління Міністерства культури до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про недоцільність порушення антисубсидиційного
розслідування щодо імпорту в Україну окремих
продуктів переробки нафтової сировини (дизельного
палива та скрапленого газу) походженням
з Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від
субсидованого імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:
скаргу публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта», публічного акціонерного товариства
«Укрнафта» та акціонерного товариства «Укргазвидобування» про порушення та
проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (дизельного палива та скрапленого газу) походженням з Російської Федерації (далі — скарга);
звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про результати проведення антисубсидиційної процедури щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (дизельного палива та
скрапленого газу) походженням з Російської Федерації.
За результатами розгляду Комісія встановила, що наведені у скарзі докази не є
достатніми для порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (дизельного палива та скрапленого газу) походженням з Російської Федерації.
У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 15 Закону Комісія прийняла рішення № АС-456/2020/4411-03, згідно з яким вирішила:
не порушувати антисубсидиційне розслідування щодо імпорту в Україну товару,
що має такий опис: окремі продукти переробки нафтової сировини (дизельне паливо та скраплений газ), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами: 2710 19 43 00,
2710 19 47 10, 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00,
2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2901 10 00 10;
припинити антисубсидиційну процедуру щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (дизельного палива та скрапленого газу) походженням з Російської Федерації.
Рішення Комісії набирає чинності з дня доведення його до відома публічного акціонерного товариства «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія
«Укртатнафта», публічного акціонерного товариства «Укрнафта» та акціонерного товариства «Укргазвидобування».
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового
розслідування щодо імпорту
в Україну фанери походженням
з Республіки Білорусь

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від
демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
(далі — Комісія) розглянула:
скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ФАНЕРНИЙ
ЗАВОД», приватного підприємства «УКРГОСПТОВАРИ», товариства з обмеженою відповідальністю «УНІПЛИТ», товариства з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ
2002», виробничого кооперативу «СТАРТ» (далі — заявник) стосовно захисту від демпінгового імпорту фанери походженням з Республіки Білорусь (далі — скарга);
звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в
Україну фанери походженням з Республіки Білорусь.
За результатами розгляду Комісія встановила:
у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;
у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну фанери походженням з Республіки Білорусь міг здійснюватися за демпінговими цінами, і рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до положень Закону;
у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в
Україну фанери походженням з Республіки Білорусь здійснювався в таких обсягах і
на таких умовах, що міг заподіювати шкоду національному товаровиробнику.
Відповідно до інформації у скарзі, протягом періоду дослідження (2016 р. — 2018 р.,
4 квартал 2018 р. — 3 квартал 2019 р.):
обсяг імпорту фанери походженням з Республіки Білорусь зріс в абсолютних показниках на 691 %, частка такого імпорту відносно споживання та виробництва фанери в Україні зросла на 559 % та 858 % відповідно;
ціни імпорту фанери походженням з Республіки Білорусь (окрім періоду 2016 р.—
2017 р.) були нижчими за ціни фанери виробленої заявником;
спостерігалася негативна тенденція щодо більшості показників господарської діяльності заявника на внутрішньому ринку.
У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону, Комісія прийняла рішення № АД-455/2020/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування
щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: фанера клеєна з шаруватої деревини у листах товщиною від 3 мм до 30 мм з максимальними розмірами довжини
(ширини) не більш як 1 525 мм, що класифікується за кодами 4412 32 10 00; 4412 32
90 00; 4412 39 00 00; 4412 99 40 00; 4412 99 50 00; 4412 99 85 00.
Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки.
У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.
Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на
голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мін
економіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.
Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до
цього повідомлення.
Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.
У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та
надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.
Рішення Комісії від 22.06.2020 № АД-455/2020/4411-03 набирає чинності з дня
опублікування цього повідомлення.
Контактна інформація:
Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського,
12/2, м. Київ, 01008; е-mail: meconomy@me.gov.ua.
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94.
Е-mail департаменту захисту національного виробника Мінекономіки:
tradedefence@me.gov.ua.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
Додаток
Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою
стороною розслідування
{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}
Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну фанери походженням з Республіки Білорусь (компанію/організацію) на підставі наступного:
І. Інформація про заінтересовану сторону:
Повна та скорочена назви компанії:
Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:
Основний вид діяльності:
Відомості про контактну особу:
Відомості про юридичного представника (у разі наявності):
Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:
Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:
ІІ. Інформація про діяльність компанії
{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються
компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}
Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування в кількісних
(тис. м3) та вартісних показниках (дол. США):
Обсяг виробництва (тис. м3) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):
Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних
(тис. м3) та вартісних показниках (дол. США):
Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та
частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:
Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування в кількісних
(тис. м3) та вартісних показниках (дол. США):
Обсяг продажу (тис. м3) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):
Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:
{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}
{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму
до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}

ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження строку проведення
антидемпінгового розслідування щодо імпорту
в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію
походженням з Китайської Народної Республіки
та Російської Федерації

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула матеріали Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації, порушеного рішенням Комісії від 17.07.2019
№ АД – 423/2019/4411-03.
За результатами розгляду та керуючись частиною десятою статті 13 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», Комісія
прийняла рішення від 22.06.2020 № АД – 454/2020/4411-03, згідно з яким продовжила строк проведення антидемпінгового розслідування до 18 місяців.
Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Уповноважити першого заступника Міністра енергетики Буславець Ольгу Анатоліївну підписати зазначену Спільну заяву.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Розпорядження
від 17 червня 2020 р. № 685-р
Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про передачу цілісного майнового комплексу
державного підприємства «Спецагро» до
сфери управління Державної служби з питань
безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів

Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства «Спецагро»
(код згідно з ЄДРПОУ 38516592) із сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до сфери управління Державної служби з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про підписання Спільної заяви про наміри
між Урядом України та Урядом Федеративної
Республіки Німеччина стосовно започаткування
енергетичного партнерства

Схвалити проект Спільної заяви про наміри між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина стосовно започаткування енергетичного партнерства.

Про погодження передачі будівлі у м. Охтирці
в державну власність

Про звільнення Абрамовського Р. Р.
з посади заступника Міністра енергетики
та захисту довкілля України
Звільнити Абрамовського Романа Романовича з посади заступника Міністра
енергетики та захисту довкілля України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

(код ЄДРПОУ 41672177)
повідомляє своїх членів про проведення
загальних зборів, які відбудуться
02 серпня 2020 р. о 10 годині
за адресою:
м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6А, оф. 602
Реєстрація з 09.00 до 10.00
Порядок денний
1. Внесення змін і доповнень до Статуту кредитної спілки.
2. Затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії.
3. Обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення про збільшення
пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов’язкового
пайового внеску або внесення додаткових
пайових внесків.
5. Прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки.
6. Затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний
комітет та правління.
7. Інші питання.

Адмінколегія Київського обласного ТВ
АМКУ прийняла рішення від 29.05.2020
№60/22-р/к у справі №123/60/133-рп/к.19 про
вчинення ТОВ «ТД «Берислав збут» (39121022)
та ТОВ «НВП «Промтехцентр» (39118200) порушення, яке передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2
ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції».
Рішенням накладені штрафи: ТОВ «ТД «Берислав збут» — 68 тис. грн, ТОВ «НВП «Промтехцентр» — 68 тис. грн.
З текстом рішення можна ознайомитись на
офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/
index.

Повістка про виклик обвинуваченого
в судове засідання, по якому
здійснювалося спеціальне досудове
розслідування

Обвинувачений Аверін Костянтин Євгенійович, 22.01.1985 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання в порядку спеціального судового провадження,
яке відбудеться 02 липня 2020 року о 09
год. 00 хв. у приміщенні Октябрського
районного суду м. Полтави за адресою:
м. Полтава, вул. Навроцького, 5, зал
№ 48, для участі в судовому засіданні як
обвинувачений. Обвинувачений Аверін
К.Є. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Хрустальний (Красний
Луч), вул. Нова, 6, кв. 59.
Поважні причини неприбуття особи
на виклик до суду передбачені ст. 138
КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого
передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Після опублікування оголошення в
пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дерменжи Валерія Костянтиновича, 18.06.1976р.н., зареєстрованого за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район,
с. Кам’янка, вул. Калініна,127, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження в порядку спеціального судового провадження стосовно Дерменжи В.К., обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст.2583 КК України, яке відбудеться 06.07.2020 року о
12 год. 00 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини
неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК
України.
Суддя Коваленко В.М.

Суддя В.М. Микитенко

Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє, що адміністративною колегією відділення 14 лютого 2020 року розпорядженням №72/11-рп/к розпочато розгляд справи №72/11-20 товариства з обмеженою відповідальністю «Подільський земельний центр» (ідентифікаційний код юридичної особи — 39090877) та товариства з
обмеженою відповідальністю «Крок Центр»
(ідентифікаційний код юридичної особи —
37971513).

Повістка про виклик на судовий
розгляд справи за відсутністю
обвинуваченого
у порядку спеціального судового
провадження
Обвинувачений Дудченко Євген Геннадійович, 07.06.1985 року народження, останнє відоме місце проживання: Херсон, вул. Перекопська, 163, кв.
65 відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК
України повідомляється, що 15.04.2019
року Херсонським міським судом Херсонської області по кримінальному провадженню №12018230020001005 за обвинуваченням Дудченка Євгена Геннадійовича за ст. 115 ч.2 п.6, 187 ч.4, 289
ч. 3 КК України постановлена ухвала
про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у
порядку спеціального судового провадження.
Також Дудченко Є.Г. повідомляється,
що йому необхідно з’явитися 02.07.2020
року о 8-00 год. у каб.208 до Херсонського міського суду Херсонської області за
адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29 для участі у розгляді кримінального провадження №766/8832/19 за ст. 115
ч.2 п.6, 187 ч.4, 289 ч. 3 КК України як обвинуваченому.
Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсонської області
ksm.ks.court.gov.ua

Повістка про виклик підозрюваного при
здійсненні судового засідання в порядку
спеціального судового провадження
Обвинувачений Селіванов Олексій Володимирович, 05.07.1979 р.н., зареєстрований: м. Одеса, вул. Бреуса, 61/8, кв. 58, відповідно до вимог
ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 10.07.2020 року oб
11 годині 00 хвилин, до зали судових засідань
№ 108 Приморського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для
участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик
суду встановлені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені
статтями 139, 323 КПК України.
Суддя Попревич В.М.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

ЦЕНТР

СХІД

25..30
13..18

25..30
10..15

ПІВДЕНЬ

сонячно

26..31
14..19

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 19 червня 2020 р. № 705-р
Київ

ОГОЛОШЕННЯ    ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      ОГОЛОШЕННЯ      

КС «КФ.ЮА»

27..32
13..18

23..28
11..16

Погодитися з пропозицією Державної казначейської служби та Охтирської
міської ради (Сумська область) щодо передачі будівлі (реєстраційний номер
1647774859102) на пл. Успенській, 1, у м. Охтирці, що розміщена на земельній ділянці площею 0,2113 гектара (кадастровий номер 5910200000:11:008:0035), в державну власність з віднесенням її до сфери управління зазначеної Служби.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 17 червня 2020 р. № 694-р
Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 17 червня 2020 р. № 686-р
Київ

Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Ширяєва О. В. повідомляє про відкриття спадщини до майна померлого 17 жовтня 2016 року
БОРКОВСЬКОГО Леоніда Вікентійовича.
Пропоную спадкоємцям першої черги спадкування за законом, які прийняли спадщину до
майна померлого Борковського Леоніда Вікентійовича, у триденний термін з моменту публікації цього оголошення, звернутись до нотаріуса. Робоче місце нотаріуса зареєстровано за
адресою: 10014, м. Житомир, майдан Соборний, 2/2, кв. №89. Тел. 0982011608.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

напрям
вітру

гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 26 ЧЕРВНЯ
Oбласть

Нiч

День

Oбласть

Нiч

День

Київська

+13 +18 +27 +32

Черкаська

+13 +18 +25 +30

Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

+11 +16
+13 +18
+13 +18
+12 +17
+11 +16
+12 +17
+10 +15
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+12 +17

Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

+13 +18
+13 +18
+13 +18
+15 +20
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+15 +20
+15 +17

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Чернораєва Віталія Борисовича, 11.06.1960 р. н. як обвинуваченого у кримінальному провадженні №
296/3193/19 1-кп/296/406/20 у вчиненні
кримінальних правопорушень за ч. 1 ст.
258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Шимон Л.C. в судове засідання, що відбудеться 02.07.2020 року о 12 год. 30 хв. та 18.08.2020 року о
09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 5-к.
Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
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Укргiдрометцентр
Корольовський районний суд м. Житомира викликає Петрова Владислава Антоновича, 30.10.1959 р. н., як обвинуваченого у кримінальному провадженні № 296/2604/20 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під головуванням судді Скрипки О.В., у судове
засідання, що відбудеться 08 липня 2020 року
об 11-00 год. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 1 (каб. 300).
Явка обвинуваченого в судове засідання
обов’язкова.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням,
а кримінальне провадження буде здійснюватись
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Корольовський районний суд м. Житомира ДО УВАГИ! РЕОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ!
викликає Габову Юлію ІОріївну як обвинувачеКомісією з припинення Миколаївськону у кримінальному провадженні № 296/133/17
го обласного територіального відділення
по обвинуваченню у вчиненні кримінального
правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, Антимонопольного комітету України роз-

під головуванням судді Покатілова О.Б. почато роботу з припинення, здійснюютьу судові засідання, що відбудуться 16 липня ся усі необхідні дії відповідно до чинного
2020 року о 15-30 год. та 12 серпня 2020 року законодавства. Відомості щодо: рішення
о 14-30 год. в приміщенні Корольовського рапро припинення юридичної особи, відойонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300). мостей про комісію з припинення (ліквіЯвка обвинуваченої в судове засідання датора, ліквідаційну комісію тощо) та про
обов’язкова.
строк для заявлення кредиторами своїх
У разі неявки обвинуваченої до суду, оголо- вимог оприлюднено на офіційному вебшення вважається належним повідомленням, а
кримінальне провадження буде здійснюватись порталі Міністерства юстиції України за
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеці- посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/
Суддя Корольчук Н.В. ального судового провадження.
publication_info.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України ШинОголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)
з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»:
гірію Володимиру Миколайовичу, 11.05.1962 роорганізатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:
ку народження, громадянину України, уродженhttp://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
цю м. Алейськ, Алтайський край Російської ФеНомер лота:
GL1N318533; GL25N018535-GL32N018695,
дерації, зареєстрованому за адресою: АвтоGL23N018726 (162 лота)
Короткий
опис
активів
(майна)
в
лоті:
номна Республіка Крим, м. Саки, вул. Радян- Електронна адреса для доступу до відкритих Кредити, земельні ділянки
http://www.prozorro.sale
ська, буд. 6, кв. 51, необхідно з’явитися 13 лип- торгів (аукціону) /електронного аукціону:
проведення відкритих торгів (аукціону) /
01.07.2020; 03.07.2020
ня 2020 року о 09 год. 15 хв., 14 липня 2020 року Дата
електронного аукціону:
о 09 год. 15 хв., а також 15 липня 2020 року о Час проведення відкритих торгів (аукціону) / Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону по кожно09 год. 15 хв. до слідчого 2 відділення (з дис- електронного аукціону:
му лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.
sale
локацією у м. Київ) СВ ГУ СБ України в АР Крим Детальна інформація щодо лота
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118(з дислокацією у м. Херсон) за адресою: м. Київ,
delta/47446-asset-sell-id-278550,47470-assetsell-id-278657
вул. Ділова, 24 для вручення письмового повідомлення про підозру, допиту та проведення інших Втрачений студентський квиток, виданий Харківським обласним
процесуальних дій у кримінальному провадженні медичним коледжем (ХОМК) 2016 р. на ім’я Сергєйчик Маргарити
№ 42017160690000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 Михайлівни,
вважати недійсним.
ст. 438 КК України як підозрюваному.
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