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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАКСИМ СТЕПАНОВ:
«Ліжок для лікування 

коронавірусу — 66 003.  
З них забезпечено киснем 

55 409, це 76,4%  
загальної кількості.  

А вільних ліжок  
із киснем — майже 

35 тисяч».

Екіпажі навчатимуться 
у США

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Наші військові моряки зі складу екіпа-
жів патрульних катерів класу «Айленд» найближчим часом ви-
рушать для подальшого навчання в місті Балтимор, штат Мери-
ленд, США. Під керівництвом американських інструкторів вони 
мають пройти 10-тижневий курс. Екіпажі працюватимуть на кате-
рах під час виходів в акваторію Чесапікської затоки, що має вихід 
до Атлантичного океану, навчаться самостійно експлуатувати го-
ловні двигуни, дизель-генератори й допоміжні системи. На прак-
тиці перевірять роботи бортових систем, засобів навігації, зв’язку, 
бойових модулів та іншого катерного обладнання й технічних 
засобів американського виробництва, повідомляє пресслужба  
Міноборони. 

Ідеться про екіпажі трьох катерів берегової охорони, які до кін-
ця першого півріччя США додатково передадуть Україні. Нині ка-
тери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доо-
зброєння. В Україну техніка дістанеться морським шляхом. А май-
бутні екіпажі катерів класу «Айленд» уже пройшли попередню по-
силену підготовку в Україні.

23,6 млрд м3

становлять запаси природного газу  
у вітчизняних підземних сховищах.  

Нині їх заповнено на 76%

ВАЖЛИВЕ ПАРТНЕРСТВО. З 1 січня набули чинності дві угоди 
про вільну торгівлю України: зі Сполученим королівством  
та Ізраїлем

Кому з британським 
акцентом, а кому — 
івритом

Міністр охорони здоров’я про вирішення питання 
забезпеченості ліжками й ліжками з киснем для хворих 
на коронавірусну недугу

4 5
ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА 

Журнал «Українська культура», 
якому невдовзі виповниться 
100 років, має всі підстави 
стати форпостом  
українства

ТЕРИТОРІЯ СЛОВА

Зміни до 
актового запису 
цивільного стану: 
як правильно 
внести
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ
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Кому з британським акцентом,  
а кому — івритом

Відділ аналітики  
«Урядового кур’єра»

Угода про політич-
ну співпрацю, вільну 

торгівлю та стратегічне 
партнерство між Украї-
ною і Сполученим коро-
лівством Великої Бри-
танії та Північної Ірлан-
дії, яка запрацювала з 
1 січня 2021 року, замі-
нить у двосторонніх від-
носинах з Великою Бри-
танією Угоду про асоціа-
цію між Україною, з од-
нієї сторони, та Європей-
ським Союзом, Європей-
ським співтовариством з 
атомної енергії та їхніми 
державами-членами — з 
другої. Наголошено, що 
новий міжнародний дого-
вір базується на Угоді про 
асоціацію з ЄС та є її про-
довженням у двосторон-
ніх відносинах між Укра-
їною та Сполученим ко-
ролівством.

Документ надає вільний 
доступ на британський 
ринок для 98% україн-

ської продукції, а з 2023 
року для України буде лі-
бералізовано ще 2%. 

«Це знакова подія для 
нас, адже важливим бу-
ло не тільки підписати 
угоду з Великою Брита-
нією, а й узгодити це з 
Європейським Союзом, 
враховуючи підписану 
раніше Угоду про асоці-
ацію. Нам вдалося досяг-
ти хороших результатів, 
оскільки наших показ-
ників торгівлі з Євросо-
юзом не було змінено», 
— зазначив, коментую-
чи важливе для вітчиз-
няних товаровиробників 
і споживачів підписання, 
міністр розвитку еко-
номіки, торгівлі та сіль-
ського господарства Ігор 
Петрашко. 

Він наголосив, що угода 
значно поліпшить баланс 
і структуру двосторон-
ньої торгівлі між Укра-
їною та Сполученим ко-
ролівством, забезпечить 
переконливі можливос-
ті для бізнесу, вигідну 

співпрацю з українськи-
ми партнерами. 

Угоду про вільну тор-
гівлю між Україною та Із-
раїлем було підписано 21 
січня 2019 року. На відмі-
ну від поглибленої та все-
осяжної зони вільної тор-
гівлі з ЄС, яка стосуєть-
ся товарів, послуг, захис-
ту прав інтелектуальної 
власності тощо і перед-
бачає гармонізацію укра-
їнського законодавства з 
нормами ЄС, угоду з Ізра-
їлем можна назвати кла-
сичною: її головний ком-
понент — домовленості 
про зниження або скасу-
вання ввізних мит. Чин-
ність документа спрямо-
вано на двосторонню лі-
бералізацію та усунен-
ня бар’єрів у торгівлі між 
країнами.

Про те, що вона запра-
цює з 1 січня 2021-го, на-
прикінці минулого ро-
ку оптимістично заявля-
ли і Президент України  
Володимир Зеленський, і 
прем’єр-міністр Ізраїлю 

Беньямін Нетаньягу. Так 
і сталося.

Угода передбачає ска-
сування ввізних мит на 
певну кількість промис-
лових товарів (крім юве-
лірних виробів). Нульове 
мито діятиме на 60% агро-
промислових товарів з із-
раїльської сторони і 34% 
— з української.

Однак експерти наго-
лошують, що інформацію 
про лібералізацію торгів-
лі слід розглядати в шир-
шому контексті. Адже на 
відкриті економіки біль-
ше  уваги звертають інвес-
тори. Ідеться про розвиток 
бізнесу, пошук виробни-
чих ніш, отримання додат-
кових вигод і прибутку.

Як уже повідомляв 
«Урядовий кур’єр», Мін-
економіки проводить під-
готовку до нових угод — 
з Тунісом, Єгиптом, Йор-
данією, В’єтнамом, Індо-
незією та Китаєм. Украї-
на розширює можливос-
ті для преференційного 
експорту товарів на рин-

ки ЄС, Норвегії, Іслан-
дії, Швейцарії та Грузії в 
межах регіональної кон-
венції «ПанЄвроМед». 

Серед інших підсумків 
міжнародної співпраці — 
активізація роботи що-
до промислового безвізу, 
який надасть додаткові 

торговельні преференції 
для українських експор-
терів, і визнання україн-
ської системи сертифіка-
ції насіння країнами ЄС, 
що дає змогу Україні по-
вноправно брати участь у 
міжнародній торгівлі на-
сінням. 

Забезпеченість ліками істотно зростає
Відділ новин 

«Урядового кур’єра» 

РЕКОРД. Упродовж 2020 
року Міністерство охорони 
здоров’я забезпечило поста-
чання лікарських засобів на 
6,5 мільярда гривень. Як пові-
домила на брифінгу заступни-
ця міністра охорони здоров’я 
Світлана Шаталова, порівня-
но з попередніми роками це 

рекордна сума. 2017-го та-
ких закупівель здійснено на 
3,1 мільярда гривень, 2018-го 
— на 5 мільярдів, позаторік — 
на 5,4 мільярда. 

«Міністерство доклало всіх 
зусиль, аби рік пройшов плід-
но. Ковідна криза висвітлила 
реальний стан справ у медич-
ній галузі, тож МОЗ макси-
мально ефективно реагува-
ло на накопичені роками про-

блеми», — цитує пресслуж-
ба МОЗ слова Світлани Ша-
талової.  

Раніше заступниця міністра 
називала 2020 рік унікальним 
і щодо закупівель нових авто-
мобілів екстреної меддопомо-
ги. Торік у грудні вона інфор-
мувала, що протягом двох-
трьох місяців 19 регіонів отри-
мають 416 новеньких швид-
ких, 273 з яких стандартні, 

143 — реанімобілі, надакту-
альні в період пандемії. 

Унікальність таких закупі-
вель 2020-го, за її словами, 
полягає в тому, що вперше 
придбають швидкі з повним 
приводом. Така комплектація 
потрібна для важкодоступних 
місцевостей, наприклад, гір-
ських районів, де досі вико-
ристовують стару техніку ще 
радянської доби.

ДО РЕЧІ 

Торговий дефіцит України знизився більш ніж удвічі за 
підсумками 2020 року — з 10,22 мільярда доларів до 4,9 
мільярда. 

Тарас Качка, торговий представник України, на сво-
їй сторінці у фейсбуці зазначає: «У доларах експорт за ці-
лий рік становив 49,32 мільярда, на 1,7% менше, ніж за  
2019-й. У кризовий рік такий показник дуже хороший. Осо-
бливо позитивне скорочення торгового дефіциту більш ніж 
удвічі».

Він особливо відзначив динаміку грудня, коли експорт 
становив 4,88 мільярда, що більше на 150 мільйонів порів-
няно з попереднім місяцем і на 760 мільйонів — ніж у груд-
ні 2019 року. 

За його словами, секрет грудневих цифр — зростання у 
всьому світі ціни на метал і руду. Через скорочення врожаю 
фізичний експорт зернових виявився 2020 року меншим, 
ніж 2019-го. Але це зменшення фізичного експорту компен-
соване зростанням ціни.

Рік роботи Airbus Н125: політ ідеальний.  
Очікуємо на нові надходження

ПРИЄМНИЙ ДОСВІД. Із 
перших днів торішнього січ-
ня Державна прикордонна 
служба експлуатує два гвин-
токрили Н125 французької 
компанії Airbus Helicopter. Во-
ни вчетверо-вп’ятеро еконо-
мічніші за Мі-8, які перебу-
вають на озброєнні відом-
ства. Нові гвинтокрили під-
твердили ефективність. Во-
ни налітали майже 460 годин.  
2020-го їх переважно засто-
совували для навчання льот-
ного й технічного складу. І на-
вчання нерідко поєднувало-
ся з повітряним моніторингом 
тієї чи іншої ділянки нашого 
державного кордону, повідо-
мляє пресслужба відомства.

У Держприкордонслужбі 
підготовано шестеро фахів-
ців із пілотування Airbus Н125 
і 64 механіки, які здатні за-
безпечувати належний тех-
нічний стан гвинтокрилів для 
їхньої ефективної експлуата-
ції. 2020 року для Н125 обла-
штували два ангари в Харків-
ській області, по одному — 
в Сумській та Києві. Трива-
ють підготовчі роботи зі спо-
рудження ангара в Чернігів-
ській області.

Цього року українське при-
кордонне відомство очікує 
отримати ще десять гелікоп-
терів Airbus Н125. Заплано-
вано, що ці машини прибу-

дуть з необхідним оптико-
електронним обладнанням 
для моніторингу державного 
кордону та виключної (мор-
ської) економічної зони Укра-
їни.

Загалом Держприкордон-
служба очікує отримати 24 

нові Airbus Helicopter Н125 
у межах виконання між-
урядової угоди із Французь-
кою Республікою та реалі-
зації інвестиційного проєк-
ту МВС щодо створення єди-
ної системи авіаційної без-
пеки та цивільного захис-

ту. Тож з огляду на перспек-
тиву розширення авіапарку 
Держприкордонслужба за-
прошує пілотів, які мають ба-
жання та спроможні охоро-
няти український кордон на 
сучасних надійних гвинто-
крилах.

Нові гелікоптери вчетверо-вп’ятеро економічніші за Мі-8, які перебувають  
на озброєнні відомства

П’ять переваг  
для пацієнтів

МЕДИЧНІ ГАРАНТІЇ. Їх оприлюднив очільник Національної 
служби здоров’я Андрій Віленський. Перша перевага, за його 
словами, полягає в тому, що пацієнти отримали реальну фінан-
сову точку опори: торік уперше ця програма запрацювала в по-
вному обсязі, було чітко визначено перелік послуг, які пацієнт 
може отримати безоплатно, і правила їх отримання. Програма 
покриває всі найважливіші види меддопомоги: послуги сімей-
ного лікаря, педіатра чи терапевта, з якими пацієнти уклада-
ють декларації; екстрену меддопомогу; спеціалізовану меддо-
помогу, до якої належать консультації спеціалістів, обстежен-
ня, госпіталізації, операції, реабілітація та паліативна допомо-
га; програму «Доступні ліки».

«Програма медгарантій –– невід’ємна складова універсально-
го медичного охоплення, до якого ми прагнемо. Воно означає, що 
кожна людина може отримувати доступну та якісну меддопомо-
гу, не зазнаючи катастрофічних фінансових витрат», –– каже Ан-
дрій Віленський. Друга –– вільний вибір і зміна лікаря. І сімейно-
го лікаря, і спеціалізований медзаклад можна обирати незалеж-
но від місця проживання. Головне, аби лікарня, де працює такий 
фахівець, мала договір з НСЗУ. Третя полягає в тому, що вперше 
пацієнти отримали змогу лікуватися у приватних закладах за дер-
жавні гроші, тобто сплачені із власних податків. 

«Уже понад два роки українці можуть укладати декларації із сі-
мейним лікарем у приватному закладі. А з торішнього квітня в де-
яких приватних клініках можна отримати спеціалізовану меддо-
помогу, яку за договором з НСЗУ нині надають 59 приватні за-
клади та чотири лікарі-ФОП», –– уточнив Андрій Віленський. 

Четверта перевага –– онлайн-сервіси. Електронна система 
охорони здоров’я розвивається і дає змогу впроваджувати корис-
ні інструменти для пацієнта, як онлайн-запис до лікаря. А з квіт-
ня 2020-го стало електронним і направлення до закладу спеціалі-
зованої допомоги. Завдяки електронним медзаписам клінічна іс-
торія кожного пацієнта зберігається в системі й не загубиться, як 
паперова медкартка. Електронні дані посилюють рівень приват-
ності –– доступ до них мають лише певні лікарі. 

«Електронна система охорони здоров’я забезпечила відкри-
тість даних. НСЗУ візуалізує дані у вигляді інтерактивних дешбор-
дів: на сайті НСЗУ пацієнт бачить, з яким лікарем і в якому закла-
ді можна укласти декларацію, в якому можна отримати послугу 
за своїм електронним направленням, а в якій аптеці є «Доступні 
ліки». На дешбордах є вся інформація про оплати закладам. Про 
це можна дізнатися і за безплатним номером  контакт-центру 16-
77», –– акцентував Андрій Віленський. 

У планах на 2021 рік –– упровадити електронний лікарняний та 
електронний кабінет пацієнта, де можна буде укласти деклара-
цію онлайн, переглянути історію свого лікування, результати до-
сліджень чи аналізів. 

П’ята перевага –– можливість отримувати «Доступні ліки». Це 
препарати від серцево-судинних захворювань, бронхіальної аст-
ми й діабету II типу безплатно чи з невеликою доплатою. 

«Маршрут пацієнта до «Доступних ліків» зрозумілий. Електрон-
ний рецепт виписує лікар, з яким укладено декларацію. Рецепт 
можна отримати й телефоном, що важливо для людей старшого 
віку, адже дає змогу не переривати лікування й уникати місць скуп-
чення. Ліки за рецептом можна отримати у будь-якій аптеці, яка 
має договір з НСЗУ. Програмою «Доступні ліки» вже скористали-
ся понад 2,5 мільйона пацієнтів», –– зауважив Андрій Віленський. 
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НОВИНИ З УКРАЇНИ
Міський театр: 
ремонт  
завершено,  
скоро відкриття

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ. Як повідомили в Черкаській облдержадмі-
ністрації, ремонтні роботи в обласному академічному музично-
драматичному театрі імені Т. Шевченка, які тривали майже п’ять 
років, завершено. Приміщення після пожежі повністю віднови-
ли. Тут оновлено екстер’єр, дах, піддашшя, фоє другого і тре-
тього поверхів, глядацьку залу, кулуари трьох поверхів, відре-
монтовано підвальні та кабінетні приміщення. Виконано ремонт 
адміністративної частини будівлі. Усі зовнішні та внутрішні робо-
ти завершено. За словами керівника, затримка офіційного від-
криття полягає лише у завершенні документальних процедур. 
Воно відбудеться незабаром.

У драматичному театрі після його відкриття, крім театраль-
них вистав, планують відновити фестивалі, створити гурток для 
дітей і відкрити театральну кафедру. Однак як зауважують пра-
цівники театру, до початку повноцінної роботи закладу, на ре-
монт якого витрачено 164 мільйони гривень, ще далеко. Деяко-
го обладнання бракує, а те, яке придбали, ще необхідно налаго-
дити, протестувати. Ще лишилося чимало недоробок на сцені. 

В Авдіївці 
встановили 
найбільший 
тризуб із гільз 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

П Р О Т И Т А Н К О В Е 
ВШАНУВАННЯ. Органі-
заторами досить незвич-
ного національного ре-
корду днями в Авдіївці 
на Донеччині стали бій-
ці першої окремої штур-
мової роти доброволь-
чого українського корпу-
су «Правий сектор», які 
виготовили найбільший 
тризуб. Однак незвичним 
він був би в мирний час, а 
під час гібридної війни –– 
закономірний і символіч-
ний. Адже зробили його 
захисники України із 13 

гільз від протитанкових снарядів. Тобто випущених у бік росій-
ських танків, які припхалися сюди з території сусіднього дер-
жави, а не знайдені, як патякають у Кремлі, гірниками в місце-
вих шахтах чи придбані у крамницях військторгу.

Рекорд рекордом, а тризуб із гільз 122 калібру, який зроби-
ли бійці ДУК «ПС» і встановили в Авдіївці, став меморіалом 
побратимам, які загинули в боях із проросійськими загарбни-
ками частини території України.        

У Сумах вийшла 
монографія 
про засновника 
художнього музею 
Никанора Онацького

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВИДАННЯ. Під новорічну ялинку численні шанувальники 
мистецтва отримали давно очікуваний подарунок –– книгу-аль-
бом про художника, поета, етнографа, засновника Сумсько-
го обласного художнього музею Никанора Онацького (1875––
1937). Це чи не перше велике видання, присвячене видатному 
землякові, чий внесок у розвиток українського мистецтва осо-
бливо вагомий. Про це повідомила директор музею Надія Юр-
ченко, наголосивши, що постать Никанора Онацького надзви-
чайно багатогранна і багатовимірна. Репресований 1937-го, він 
назавжди залишився одним із яскравих представників розстрі-
ляного відродження. 

Під обкладинкою зібрано значну частину творчої спадщини 
митця: картини, поезії, прозові нотатки тощо. Вступне слово –– 
українською та англійською мовами. Книгу-альбом видрукува-
но в одному із сумських видавництв у межах обласної програми 
підтримки місцевого книговидання.

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
gl

av
co

m
.u

a

Ужгородці об’єднали зусилля задля  
порятунку дитячої залізниці

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИСТСЬКА ПРИНАДА. 
Дитяча залізниця в Ужгороді, 
відновивши 2016-го роботу піс-
ля кількарічної перерви, нині 
на межі закриття. «Про це вже 
є наказ із підписом виконавчо-
го директора регіональної філії 
«Львівська залізниця» Романа 
Черніцького від 4 вересня цього 
року», –– заявив Ужгородський 
міський голова Богдан Андріїв. 

Про високу ймовірність при-
пинення існування цього цінно-
го інфраструктурного об’єкта, 
який з’явився на мапі Ужгорода 

ще 1947 року, свідчить те, що з 
роботи звільнено майстрів, на-
магалися вивезти офісне об-
ладнання. Про це розповіла ма-
ма школяра, який відвідував 
гурток юних залізничників, Іри-
на Рогова.

Богдан Андріїв уже не раз за-
являв, що Ужгород хотів би взя-
ти дитячу залізницю на свій ба-
ланс. Тепер щоб урятувати її від 
закриття, очільник міста вкотре 
підтвердив: міська влада гото-
ва орендувати вузькоколійку. 
Вона візьме участь у конкур-
сі на офіційному сайті ProZorro, 
щойно про таку можливість бу-
де оголошено. 

Раніше про підтримку за-
лізничного об’єкта, важливо-
го для професійної орієнтації 
школярів і розвитку турист-
ського потенціалу Закарпат-
тя висловлювалася обласна 
влада. 

Дізнавшись про наказ про 
закриття вузькоколійки, бать-
ки дітей, які займаються в 
гуртках, звернулися з листом 
до уряду, Міністерства інф-
раструктури та Укрзалізниці, 
в якому обґрунтовують недо-
цільність і навіть шкідливість 
такого кроку. Адже за 73 роки 
дитяча залізниця в Ужгороді 
дала старт у професію понад 

тисячі працівників колій. Під 
зверненням підписалися май-
же 400 ужгородців. Керівни-
цтво залізничного відомства 
мужньо мовчить.

Городяни готові захища-
ти інтереси міста і правовими 
механізмами. Вони подавати-
муть позовну заяву до адміні-
стративного суду, оскаржую-
чи дії Укрзалізниці, спрямова-
ні на розформування вузько-
колійки в Ужгороді. «Ми пере-
конані, що ліквідація дитячої 
залізниці в усіх можливих ас-
пектах не правомірна», –– по-
яснив правозахисник Максим 
Зубашков.
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У Сєверодонецьку збудують льодовий 
палац спорту 

Василь ЧУМАЛЬ 
для «Урядового кур’єра»

СПОРТИВНА АРЕНА. На Лу-
ганщині з’явиться нова крита 
льодова арена. Про це стало ві-
домо з повідомлення Федерації 
хокею України. Для спортивної 
споруди, під дахом якої цілоріч-
но можна буде розвивати хокей 
і фігурне катання, військово-ци-
вільна адміністрація Сєверодо-
нецька відвела земельну ділян-
ку площею 1,06 гектара в 73-му 
мікрорайоні міста. Оголошено 
тендер на реалізацію проєкту. 

На базі майбутньої арени ді-
ятиме дитячо-юнацька спортив-
на школа із занять хокеєм та фі-
гурним катанням. У час, віль-
ний від тренувань, штучним 

льодом користуватимуться зви-
чайні відвідувачі –– шануваль-
ники катання на ковзанах.

Будівництво цього важливо-
го об’єкта на Луганщині обго-
ворено на серпневій зустрічі го-
лови військово-цивільної адміні-
страції Луганської області Сергія 
Гайдая з почесним президентом 
Федерації хокею України Анато-
лієм Брезвіним. Саме тоді вда-
лося домовитися про будівни-
цтво палацу спорту в Луганській 
області з наданням на це коштів. 

Раніше в Сєверодонецьку іс-
нував палац спорту, на базі яко-
го тренувався і грав місцевий 
«Хімік». Після припинення йо-
го виступів у національній пер-
шості після сезону 2003––2004 
років арена вийшла з ладу. Ще 

пізніше вона перейшла в при-
ватну власність.

Льодовий стадіон у Луган-
ську, зведений 2013 року за 
програмою «Хокейна Україна», 
перебуває на не підконтрольній 

уряду України території. Спору-
дження нового палацу спорту, 
який поверне сєверодонечча-
нам штучний лід, дасть поштовх 
відродженню хокею у прифрон-
товій області.

У таких реаліях тепер навчаються майбутні будівельники

Майбутні будівельники роботів  
не бояться

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРШИЙ ПІШОВ. У Здолбу-
нівському вищому професійно-
му училищі залізничного тран-
спорту на Рівненщині відкрили 
лабораторію робототехніки та 
мехатроніки. Це перша лабора-
торія в Україні, де навчатимуть 
будівельників майбутнього. Тут 
учні здобувають фахові нави-
чки за допомогою сучасних ін-
формаційних технологій.

«З таким високим рівнем під-
готовки вони, поза сумнівом, бу-
дуть конкурентними та затре-
буваними на ринку праці. Бу-
дівельна галузь на Рівненщині 
активно розвивається, і ми сти-
мулюємо нашу молодь працю-
вати в рідному краї. До речі, це 
вже 22-й навчально-практичний 
центр в області. Тут готують фа-
хівців під потреби ринку праці 
за різними напрямами. Ще три 

центри відкриємо найближчим 
часом», –– зазначив голова Рів-
ненської ОДА Віталій Коваль.

Як розповів начальник об-
ласного управління освіти і на-
уки Петро Коржевський, устат-
кування дасть змогу побачи-
ти власноруч створені проєк-

ти, приміщення та їх оздоблен-
ня, віртуально відвідати найріз-
номанітніші майданчики. А це 
в рази полегшить роботу буді-
вельників. «Тепер учні зможуть 
оволодіти не лише навичками 
з будівельних професій, а й су-
часними інформаційними тех-

нологіями, що застосовують у 
них», –– зазначає Петро Кор-
жевський.

На створення лабораторії ро-
бототехніки та мехатроніки за-
лучили понад 2 мільйони гри-
вень з обласного бюджету, ко-
шти навчального центру. Її осна-
щено ноутбуками, мультимедій-
ною панеллю, 3D-принтерами, 
лазерними верстатами із про-
грамно-числовим управлінням. 
А ще окулярами віртуальної ре-
альності, дронами, фотоапара-
том, відеокамерою, мультиме-
трами, пірометрами, паяльною 
станцією, роботизованими кон-
структорами.

Рівненщина –– лідер в галузі 
професійної освіти України. Тут 
поставили за мету створення 
інноваційного освітнього сере-
довища, в якому молодь набу-
ває необхідних знань і навичок 
для перспективного власного 
майбутнього. 

Активісти разом з місцевою владою проти закриття дитячої залізниці в Ужгороді

Хокеїсти в очікуванні виходу на лід
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ТЕРИТОРІЯ СЛОВА

Крізь терни до читача 
ВЕЛИКЕ ВИДАВНИЦТВО. Журнал «Українська культура», якому невдовзі виповниться 100 років,  
має всі підстави стати форпостом українства

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

Чи є світлий промінчик у на-
півтемній вітчизняній галу-

зі культури? Ще й який! Зверніть 
увагу: останніми роками істотно 
побільшало охочих згадати й по-
вторити відому фразу прем’єр-
міністра Великої Британії Вінсто-
на Черчилля про роль і значення 
культури. Коли в роки Другої сві-
тової війни хтось із підлеглих за-
пропонував заради оборони змен-
шити витрати на культуру, гла-
ва уряду запитав: «А за що ми то-
ді воюємо?» 

Так-от, цей лаконічний про-
мовистий вислів тепер так часто 
вживають, що складається вра-
ження: вже затерли його до яскра-
вого блиску на нашому переваж-
но похмурому культурологічному 
тлі. Оскільки реальних справ і кон-
кретних позитивних зрушень для 
захисту, підтримки і подальшого 
розвитку української культури  на 
сьомому році гібридної війни дуже 
хочеться і має бути значно більше.    

Серед корисних справ у цій ца-
рині, точніше, поки що намірів є 
підстави вважати перспективну і 
корисну ініціативу Міністерства 
культури та інформаційної полі-
тики. У межах загальнонаціональ-
ної програми «Велике будівни-
цтво» 2021 року заплановано від-
новити 100 об’єктів культурно-іс-
торичної спадщини, що перебува-
ють у занедбаному і напівзруйно-
ваному стані. 

Безперечно, такі наміри у разі 
виконання запланованого заслу-
говують на підвищену увагу й по-
вагу. А тим часом в Україні давно 
виникла потреба реалізувати ще й 
програму на кшталт «Велике ви-
давництво», яка б подбала про лік-
відацію руїн і запустіння на міс-
ці інших вітчизняних культуроло-
гічних об’єктів: книжок, журналів 
і газет.

100 років із бромом 
наполовину

Українську історію, як написав 
один з вітчизняних літературних 
класиків, неможливо читати без 
заспокійливого. На жаль, те саме 
стосується нашої культури. У цьо-
му можна переконатися, вивчив-
ши історію журналу «Українська 
культура», якому наступного року 
виповниться 100-ліття. Адже вона 
переконливо свідчить про ганебне 
ставлення до відповідних видань 
та вітчизняної культури загалом. 
Чого тільки варто те, що перше 
число часопису 1921 року вийшло 
російською мовою із назвою «Путь 
к коммунизму». Це був дороговказ 
до лукавої й водночас цинічної іде-
ологічної догми, яку досі послідов-
но і вперто сповідують у Кремлі: 
держави України з її власною іс-
торією, культурою і мовою не бу-
ло, немає і не може бути! 

Щоправда, через кілька років 
влада змилувалася: видання тро-
хи змінило назву на «Шлях до ко-
мунізму». Але багатющі традиції 
національної української культу-
ри, її реалії та перспективи знов 
залишалися поза сторінками. На-
томість читачам пропонували агі-
таційні рекомендації про облашту-
вання «червоних кутків», ведення 
антирелігійної пропаганди чи за-
провадження нових радянських 
обрядів. 

Однак наприкінці 1920-х на сто-
рінках  стали частіше з’являтися 
публікації про театр і кіно. Проте 
вони були позначені певним ідео-
логічним навантаженням. 

Про довгий шлях видання з ви-
боїнами і крутими поворотами на 
ньому свідчить ще й те, що його  
назви змінювались аж 12 разів. 
Ще були «Культфронт», «Робочий 
клуб», «Культробітник», «Селян-
ський будинок», «Колбуд». 1954 
року журнал отримав назву «Со-

ціалістична культура». Само со-
бою, видання було комуністично 
праведним і його керівники ціле-
спрямовано тримали лінію тодіш-
ньої ідеології.

Колишній багаторічний редак-
тор журналу Андрій Яремчук зга-
дував дуже промовистий факт. 
Виявляється,  у 1970-х роках до 
«Соціалістичної культури» «на пе-
ревиховання» відрядили поета-са-
тирика Павла Глазового, який пе-
ред цим працював у журналі «Пе-
рець». Та у виданні друкували ці-
каві матеріали, приміром, творчі 
портрети молодих тоді Ніни Мат-
вієнко, Богдана Ступки та інших 
українських митців. 

Значно більше серйозних пу-
блікацій про вітчизняну культу-
ру й духовність, літературознав-
чих і культурологічних розвідок 
з’явилося наприкінці 1980-х ро-
ків. І закономірно, що невдовзі, 
1991-го, журнал став виходити 
із сучасною назвою «Українська 
культура».

За три десятки років незалеж-
ності видання завдяки публікаці-
ям чимало зробило для захисту 
національних пріоритетів наших 
культури і мистецтва, історії й ду-
ховності. Але, на жаль, назвати 
стабільною діяльність «УК» за ми-
нулі 30 років язик не повернеться. 
Як і в радянсько-партійні часи, тут 
нерідко змінювалися редактори й 
виникали інші проблеми, через які 
навіть припинили вихід часопису. 
Серед причин — уже звичне для 
багатьох вітчизняних видань не-
достатнє чи просто мізерне фінан-
сування. Приміром, 2012 року з ці-
єї причини, здавши у друк 1000-й 
номер, колектив майже у повному 
складі звільнився. 

Непрості події в історії «Укра-
їнської культури» відбувалися 
під час спроби реалізувати Закон 
України «Про реформування дер-
жавних і комунальних засобів ма-
сової інформації». Торік тодішній 
міністр культури Євген Нищук на-
віть потрапив до рейтингу Націо-
нальної спілки журналістів «Воро-
ги реформування преси». 

І нарешті 2019-го культуроло-
гічний журнал перегорнув чергову 
сторінку власної непростої історії: 
отримав нове свідоцтво про дер-
жавну реєстрацію, а новим заснов-
ником стало ТОВ «Видавничий дім 
«Українська культура».

Презентація-
прелюдія до ювілею 

Директор цього видавничого 
осередку Євген Букет дотриму-
ється думки, що 2020 рік став дуже 
непростим для вітчизняної куль-
тури. Є об’єктивні причини цього: 
поширення коронавірусу і зміни 
та становлення певних державних 
владних структур.

«Зосталися нереалізованими 
сотні проєктів, десятки програм 
підтримки було згорнуто, укра-
їнські діячі культури  чи не най-
гостріше відчули наслідки каран-
тинних обмежень. Та попри це, 
наше видавництво завдяки під-
тримці передплатників регулярно 
видавало газети «Культура і жит-
тя» та «Кримська світлиця», жур-
нали «Пам’ятки України: націо-
нальна спадщина» та «Музика», 
а ще відродило журнал «Україн-
ська культура». Адже це відбу-
лося напередодні  ювілейної да-
ти: 2021-го журналу виповнюєть-
ся 100 років і 30 із часу, коли він 
виходить із нинішньою назвою», 
— розповідає Євген Букет. 

Щодо майбутнього ювілею жур-
налу, то досить симпатичною пре-
людією вже стала презентація 
чергового числа, що відбулася в 
грудні. Важливість цього заходу 
важко переоцінити. 

«Кожен рік, коли виходить жур-
нал «Українська культура», — на-
самперед рік перемоги здорового 
глузду над прірвою безграмотнос-

ті, культурного невігластва у су-
часному вирі подій. І те, що жур-
нал виходить, — аргументація то-
го, що є потреба й доцільність. І є 
українська культура», — переко-
наний член редколегії журналу, 
головний редактор газети «Крим-
ська світлиця» Андрій Щекун.    

Його слова підтвердила присут-
ність на презентації авторів та ге-
роїв публікацій, серед яких чима-
ло яскравих представників вітчиз-
няної культури: народна артистка 
України Оксана Пекун, заслужені 
артистки України Анжеліка Руд-
ницька та Вікторія Васалатій, ре-
жисерка Марина Ткачук, співзас-
новниця Міжнародного фонду Іва-
на Франка Ольга Нижник та інші. 

«Зізнаюся: на початку твор-
чої кар’єри мріяла потрапити на 
сторінки цього поважного видан-
ня. І тому тепер, коли моє фото 
з’явилося на першій сторінці часо-
пису, це стало одним із найвищих 
щаблів у моїй творчості.  Видання 
трохи нагадує широкоформатне 
кіно, у ньому все прекрасне: світ-
лини, матеріали. І не буде пере-
більшенням сказати, що цей жур-
нал — найперший форпост нашої 
культури й українства», — каже 
Оксана Пекун. 

Вихід у світ відродженого жур-
налу вважає важливим і непере-
січним Ольга Нижник: «Згадую 
щоденну українську газету «Ра-
да» Євгена Чикаленка, яка на по-
чатку ХХ століття була ковтком 
свіжого повітря для української 
культури і мови. Так і тепер у не-
залежній Україні, здається, жур-
нал «Українська культура» — 
ковток свіжого повітря і, можливо, 
сонячний промінь, якого потребує 
суспільство».  

У номері, про який вже довело-
ся чути й читати чимало схваль-
них відгуків, справді цікаві пізна-
вальні матеріали, серед яких роз-
повідь журналістки Ліни Тесленко 
про документальний фільм режи-
серки Марини Ткачук «Три Івани. 
Історії українців у Казахстані». У 
стрічці йдеться про одну з найбіль-
ших українських діаспор. Ця тема 
важка і сумна й від цього не менш 
важлива. 

«Узявши журнал, приємно пе-
ресвідчитися, що українська про-
дукція високоякісна. А щодо філь-
му «Три Івани», то коли беремося 
за непопулярні, не попсові теми, то 
хочеться побачити, що це теж ко-
мусь болить і когось зачіпає. Кор-
тить зрозуміти, що є однодумці, 
які розділять твій біль і цікавлять-
ся цією темою. Мені важливо пе-
реконатися, що є колеги й укра-
їнці, які плачуть у тих місцях, де 
плачеш ти», — зізнається Мари-
на Ткачук. 

Привітання та подарунки до 
100-річчя видання ще попереду. 
Та вже тепер хочеться побажати, 
щоб, перегорнувши нову сторінку 
в своїй історії, відновлений жур-
нал «Українська культура» до на-
ступного ювілею підійшов у ста-
тусі лідера ініціативи «Велике ви-
давництво». Завдяки їй вдасть-
ся повернути до життя всі куль-
турницькі видання, які поки що, 
на жаль, більше нагадують вели-
кі руїни.   

ПРЯМА МОВА

Редакторка  журналу  
«Українська культура»  

Тетяна ЧЕРЕП-ПЕРОГАНИЧ:
— Українська культура не може мовчати, не захищати себе. Бо це всі ми, 

українці. А наша сила у слові, виважених діях, любові до всього рідного, 
українського, розумі та вірі. Саме тому вірю: все, що ми доносимо до спів-
вітчизників через сторінки журналу, — теж боротьба за наші незалежність, 
ідентичність, свободу. 

Журнал «Українська культура» йде до читача, розповідаючи про цікаві по-
дії й заходи, знайомлячи з неординарними особистостями, аналізуючи ми-
нуле і нинішнє з думкою про майбутнє. Адже від того, що ми робимо на цій 
землі сьогодні, залежить, яким буде її й наше завтра. 

ДОВІДКА «УК» 
Журнал «Українська культура» — одне з найстаріших культурологічних 

видань України. Його основні теми — музика, література, образотворче 
мистецтво, кіно, архітектура, дизайн, фотографія.

Перше число часопису вийшло 1921 року з назвою «Путь к коммунизму». 
Із 1991-го має нинішню назву. До кінця 2018-го засновником було Міністер-
ство культури. Із лютого 2019 року новим засновником і видавцем стало 
ТОВ «Видавничий дім «Українська культура».  

Заради спільного фото автори та герої публікацій журналу навіть ненадовго зняли карантинні маски

Під час презентації журналу
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ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

Я звернулася до нотаріу-
са для оформлення спадщини 
після померлої бабусі. У ході 
перевірки документів було ви-
явлено розбіжності. Чи мож-
ливо внести зміни (виправлен-
ня) до необхідних документів?

Малютіна М. К., 
м. Чернівці

Одним із завдань, покла
дених Законом України «Про 
державну реєстрацію актів ци
вільного стану» на відділи дер
жавної реєстрації актів ци
вільного стану є внесення змін 
до актових записів цивільного 
стану.

Зміни до актових записів 
цивільного стану можуть бу
ти внесені у випадку усинов
лення, скасування усиновлен
ня, визнання усиновлення не
дійсним, визнання та встанов
лення факту батьківства (ма
теринства), коли при реєстра
ції шлюбу дружина або чоловік 
зберегли дошлюбні прізвища 
та в подальшому вирішили об
рати прізвище одного з них як 
спільне або приєднати до сво
го прізвища, а також у разі не
обхідності доповнення або ви
правлення відомостей, що міс
тяться в актових записах ци
вільного стану тощо.

Відділи державної реєстра
ції актів цивільного стану вно
сять зміни до актових записів 
цивільного стану. 

Внесення змін до актового 
запису цивільного стану про
водиться відповідним органом 
державної реєстрації актів ци
вільного стану за наявності до
статніх для цього підстав. 

У разі відмови у внесенні змін 
до актового запису цивільно
го стану у висновку вказують
ся причини відмови та зазнача
ється про можливість її оскар
ження в судовому порядку.      

Зміни до актового запису ци
вільного стану вносяться відді
лом державної реєстрації актів 
цивільного стану за місцем збе
рігання відповідного актового 
запису.

Після внесення змін до ак
тового запису цивільного ста
ну заявнику повторно видаєть
ся свідоцтво про державну ре

єстрацію акта цивільного ста
ну. На свідоцтві проставляєть
ся штамп «Повторно». Свідо
цтво про державну реєстрацію, 
подане заявником для внесен
ня змін, анулюється та знищу
ється у встановленому поряд
ку (пункт 2.22 Правил внесен
ня змін до актових записів ци
вільного стану, їх поновлення 
та анулювання, затверджених 
наказом Міністерства юстиції 
України від 12 січня 2011 року 
№96/5, зареєстрованим в Мі
ністерстві юстиції України 14 
січня 2011 року за №55/18793 
(далі Правила внесення змін).

Зміни вносяться в паперові 
носії актових записів цивільно
го стану та одночасно до Дер
жавного реєстру актів цивіль
ного стану громадян відповідно 
до Порядку ведення Держав
ного реєстру актів цивільно
го стану громадян, затвердже
ного постановою Кабінету Мі
ністрів України від 22 серпня 
2007 року №1064 (пункти 1.17 
та 2.16 Правил внесення змін).

Заява про внесення змін до 
актового запису цивільного 
стану подається до відповідно
го органу державної реєстрації 
актів цивільного стану за міс
цем проживання заявника, а у 
випадках, передбачених зако
нодавством, — за місцем збе
рігання актового запису ци
вільного стану. Заява подаєть
ся при пред’явленні заявником 
паспорта або паспортного до
кумента (частина третя статті 
22 Закону України «Про дер
жавну реєстрацію актів ци
вільного стану», пункт 2.1 Пра
вил внесення змін).

Громадяни України, які пе
реселилися з тимчасово оку
пованої території України, по
дають заяву про внесення змін 
до актового запису цивільного 
стану до відділу державної ре
єстрації актів цивільного стану 
на їх вибір.

Громадяни України, які пе
реселилися з тимчасово оку
пованої території України, по
дають заяву про внесення змін 
до актового запису цивільного 
стану до відділу державної ре
єстрації актів цивільного стану 
на їх вибір.

Громадяни України, а також 
іноземці і особи без громадян
ства, які проживають за кордо
ном, подають аналогічну заяву 
про внесення змін до актового 
запису цивільного стану, скла
деного органом державної ре
єстрації актів цивільного ста
ну України, до дипломатичного 
представництва або консуль
ської установи України.

Іноземці, особи без грома
дянства, які постійно прожи
вають в Україні, подають зая
ву про внесення змін до акто
вого запису цивільного стану, 
складеного органом держав
ної реєстрації актів цивільно
го стану України, до відділу 
державної реєстрації актів ци
вільного стану за місцем про
живання.

Громадяни України, а також 
іноземці та особи без громадян
ства, які проживають за кордо
ном або в Україні, можуть по
дати заяву про внесення змін 
до актового запису про наро
дження у зв’язку з доповнен
ням відомостей щодо по бать
кові та місця народження ди
тини також до відділу держав
ної реєстрації актів цивільного 

стану за місцем складання ак
тового запису.

Відділ державної реєстра
ції актів цивільного стану, ди
пломатичне представництво чи 
консульська установа Украї
ни не вправі відмовити грома
дянину в прийнятті та розгляді 
заяви про внесення змін (пункт 
2.3 Правил внесення змін).

Внесення змін до актового за
пису цивільного стану прово
диться за заявою: особи, що
до якої складено актовий за
пис; одного із батьків, опіку
на, піклувальника дитини; опі
куна недієздатної особи; спад
коємців померлого; представ
ника органу опіки та піклуван
ня під час здійснення повнова
жень з опіки та піклування сто
совно особи, яка має право на 
подання такої заяви (частина 2 
статті 22 Закону України «Про 
державну реєстрацію актів ци
вільного стану»).

Заяви батьків про виправ
лення (зміну) прізвища або 
власного імені дитини в акто
вому записі про її народжен
ня у зв’язку з тим, що при дер
жавній реєстрації народжен
ня дитині присвоєно прізвище 
або власне ім’я без урахуван
ня побажань обох або одного з 
батьків, приймаються відділа
ми державної реєстрації актів 
цивільного стану не пізніше од
ного року з дня народження, а 
заяви про виправлення власно
го імені дитини у зв’язку з тим, 
що вона фактично має влас
не ім’я, відмінне від зазначено
го в актовому записі про її на
родження, — до досягнення 
нею 14річного віку (пункт 2.10 
Правил внесення змін).

Разом із заявою про внесен
ня змін до актового запису ци
вільного стану заявниками по
даються: паспорт громадянина 
України (паспортний документ 
іноземця, особи без громадян
ства); свідоцтва про держав
ну реєстрацію актів цивільно
го стану, у яких зазначені не
правильні, неповні відомості, 
або відомості, які підлягають 
зміні; інші документи, необхід
ні для розгляду заяви та ви
рішення питання по суті, крім 
тих, які знаходяться у володін
ні відділу або у володінні дер
жавних органів, від яких від
діл має право їх витребовува
ти; документ, що підтверджує 
сплату державного мита за ви
дачу свідоцтва у зв’язку із змі
ною, доповненням, виправлен
ням і поновленням актових за
писів цивільного стану, або до
кумент, що підтверджує право 
на звільнення від сплати дер
жавного мита.

Підкажіть, будь ласка, як 
отримати свідоцтво про шлюб, 
який був укладений 08.09.2018 
року у відділі державної реє-
страції актів цивільного ста-
ну реєстраційної служби Кер-
ченського міського управлін-
ня юстиції в Автономній Рес-
публіці Крим.

Забродська Л. В., 
м. Київ

Відповідно до Закону Укра
їни «Про державну реєстра
цію актів цивільного стану» від 
01.07.2010 року та Правил дер
жавної реєстрації актів цивіль
ного стану в Україні, затвер
джених наказом Міністерства 
юстиції України  18.10.2000 ро

ку за №52/5 (у редакції наказу 
Міністерства юстиції України 
24.12.2010 №3307/5) (далі Пра
вила) (із змінами та доповнен
нями) працівники органів дер
жавної реєстрації актів цивіль
ного стану у своїй діяльності 
керуються законами України, 
постановами Верховної Ради 
України, указами Президента 
України, постановами Кабінету 
Міністрів України, нормативно 
— правовими актами міністер
ства юстиції України.

Розділом ІV Правил зазначе
но, що повторна видача свідо
цтва про державну реєстрацію 
актів цивільного стану здійсню
ється відділами державної ре
єстрації актів цивільного ста
ну. Повторна видача свідоцтв 
про державну реєстрацію актів 
цивільного стану здійснюється 
відділами державної реєстра
ції актів цивільного стану неза
лежно від місця державної ре
єстрації акта цивільного стану 
та місця проживання заявника.

Якщо оригінал свідоцтва про 
державну реєстрацію акта ци
вільного стану вкрадено, загу
блено, пошкоджено чи знище
но, повторна видача свідоцтва, 
витягу архівної довідки здій
снюється відділами державної 
реєстрації акта цивільного ста
ну на підставі актового запису 
цивільного стану складеного як 
в електронному вигляді, так і 
на паперовому носії.

Перевірка наявності актово
го запису цивільного стану про
водиться за даними Держав
ного реєстру актів цивільного 
стану громадян, а також за да
ними книг державної реєстрації 
актів цивільного стану і метрич
них книг, які зберігаються в ар
хіві відділу державної реєстра
ції актів цивільного стану, до 
внесення їх відомостей до цьо
го Реєстру.

Відділ державної реєстрації 
актів цивільного стану видає по
вторне свідоцтво, витяг з Дер
жавного реєстру актів цивіль
ного стану громадян про дер
жавну реєстрацію акта цивіль
ного стану після безпосередньої 
перевірки відомостей у Дер
жавному реєстрі актів цивіль
ного стану громадян даним па
перового носія актового запису 
цивільного стану.

Повторне свідоцтво, витяг з 
Державного реєстру актів ци
вільного стану громадян про 
державну реєстрацію акта ци
вільного стану видається по
вторно без підтвердження у ра
зі зберігання актового запису 
цивільного стану на тимчасово 
окупованій території України 
або у районі проведення анти
терористичної операції, за на
явності інформації згідно з ві
домостями Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян.

Повторне свідоцтво або витяг 
з Державного реєстру актів ци
вільного стану громадян вида
ється на підставі:

 заяви встановленого зразка 
(додатки 24—28 до Правил реє
страції);

 паспорта громадянина;
 підтверджуючих документів 

про встановлення факту родин
них стосунків;

 квитанції про сплату дер
жавного мита.

Відповідно до ст. 22 Зако
ну України «Про державну ре
єстрацію актів цивільного ста
ну» та розділу ІІ Правил вне

сення змін до актових записів 
цивільного стану, їх поновлен
ня та анулювання, затвердже
них наказом Міністерства юс
тиції України 12.01.2011 року 
№96/5 (далі Правила), заява 
про поновлення втраченого ак
тового запису цивільного стану 
за встановленою формою пода
ється до відділу державної ре
єстрації актів цивільного стану 
за місцем проживання заявника 
при пред’явленні паспорта.

Відсутність актового запису 
цивільного стану підтверджу
ється повним витягом з Дер
жавного реєстру актів цивіль
ного стану громадян про відсут
ність актового запису цивільно
го стану за формою.

Поновлення актових записів 
цивільного стану проводиться 
за заявою:

 особи, щодо якої було скла
дено актовий запис;

 одного з батьків неповноліт
нього (малолітнього);

 опікуна недієздатної особи;
 спадкоємців померлого;
Поновлення втрачених ак

тових записів про народжен
ня, шлюб, зміну прізвища, ро
зірвання шлюбу, смерть прово
диться тільки за наявності до
кументів, які підтверджують, 
що відповідний актовий запис 
був раніше складений в органах 
державної реєстрації актів ци
вільного стану України (оригі
нал свідоцтва про державну ре
єстрацію акта цивільного стану, 
його копії засвідченої нотаріаль
но та на підставі рішення суду). 

Згідно зі статтею 9 Зако
ну України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та пра
вовий режим на тимчасово оку
пованій території України», 
державні органи та органи міс
цевого самоврядування, утво
рені відповідно до Конституції 
та законів України, їх посадові 
та службові особи на тимчасово 
окупованій території діють ли
ше на підставі, у межах повно
важень та у спосіб, що передба
чені Конституцією та законами 
України.

Будьякі органи, їх посадові 
та службові особи на тимчасо
во окупованій території та її ді
яльність вважаються незакон
ними, якщо ці органи або особи 
створені, обрані чи призначені у 
порядку, не передбаченому за
коном.

Будьякий акт (рішення, до
кумент), виданий органами та/
або особами, передбаченими 
частиною другою цієї статті, є 
недійсним і не створює право
вих наслідків.

Враховуючи вищенаведе
не для вирішення питання про 
встановлення факту реєстра
ції шлюбу, який був складе
ний 08.09.2018 року у відділі 
державної реєстрації актів ци
вільного стану реєстраційної 
служби Керченського міського 
управління юстиції в Автоном
ній Республіці Крим, необхідно 
звернутися до суду із відповід
ною заявою про встановлення 
факту реєстрації шлюбу в пев
ний час за місцем фактичного 
проживання заявника.

Зміни до актового запису цивільного стану: 
як правильно внести

Начальник  
Дарницького районного 

у місті Києві відділу 
державної реєстрації

актів цивільного стану 
Центрального 

міжрегіонального 
управління Міністерства

юстиції                                                                            
Юлія КОСТЮЧЕНКО

Матеріали рубрики «Запитайте в експерта» захищено авторським правом
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ДОКУМЕНТИ
  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України  
на 2021 рік

Стаття 1. Визначити на 2021 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 1.084.034.307,3 тис. гривень, у тому 

числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 959.854.312,4 
тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 
124.179.994,9 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 1.320.152.623,2 тис. гривень, у 
тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 
1.183.857.335,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету 
України — у сумі 136.295.287,5 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 8.585.108,9 тис. гри-
вень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету 
України — у сумі 8.045.945,7 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального 
фонду Державного бюджету України — у сумі 539.163,2 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 19.102.293 тис. гривень, у 
тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у 
сумі 4.904.312,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного 
бюджету України — у сумі 14.197.980,7 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 246.635.500 тис. 
гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бю-
джету України — у сумі 220.861.389,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спе-
ціального фонду Державного бюджету України — у сумі 25.774.110,1 тис. гривень, 
згідно з додатком № 2 до цього Закону;

оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків 
видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
Державного бюджету України на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бю-
джетними програмами, розподіл видатків на забезпечення здійснення правосуддя 
місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи пра-
восуддя згідно з додатками № 3, № 4 і № 7 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками  
№ 5 і № 6 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спе-
ціального фонду Державного бюджету України у 2021 році від іноземних держав, іно-
земних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації ін-
вестиційних проектів, згідно з додатком № 8 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів 
України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вноси-
ти зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою ві-
дображення фактичного надходження у 2021 році кредитів (позик), залучених дер-
жавою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансо-
вих організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бю-
джетними програмами, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюдже-
ту між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного 
бюджету в межах загального обсягу залучення таких кредитів (позик), затверджено-
го у додатку № 8 до цього Закону, з коригуванням відповідних показників фінансу-
вання, видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і 
державного боргу, визначених цим Законом.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2021 року граничний обсяг державного боргу в 
сумі 2.544.899.928,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу 
в сумі 350.489.693,4 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2021 році державні гарантії в обсязі до 88.671.562 тис. 
гривень можуть надаватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України в обсязі до 40.000.000 тис. гривень:
а) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів госпо-

дарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фі-
нансування інвестиційних проектів, у тому числі за внутрішніми кредитами (позика-
ми), що залучаються суб’єктом господарювання, який належить до сфери управлін-
ня Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, для реалізації інвес-
тиційних проектів з реконструкції і модернізації інженерної інфраструктури держав-
них меліоративних систем із створення цілісних технологічних комплексів;

б) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем 
кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам господарювання мікропідприємни-
цтва, малого та/або середнього підприємництва — резидентам України (в обсязі до 
10.000.000 тис. гривень);

в) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання 
— резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансуван-
ня програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обся-
зі до 20.000.000 тис. гривень).

Програми, пов’язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затвер-
джуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання держав-
них гарантій для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатнос-
ті і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися 
від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та 
сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

г) для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Держав-
ного агентства автомобільних доріг України з метою фінансового забезпечення роз-
витку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування держав-
ного значення.

Державне агентство автомобільних доріг України звільняється від зобов’язань на-
давати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гаран-
тіями та вносити плату за надання державних гарантій;

ґ) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки України, 100 відсотків акцій яких належить держа-
ві та які провадять діяльність у сфері виробництва електричної енергії на гідроелек-
тростанціях, за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвести-
ційних проектів з метою створення (розбудови) маневрових (регулюючих) енерге-
тичних потужностей.

Такі суб’єкти господарювання за рішенням Кабінету Міністрів України можуть 
звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання 
зобов’язань та сплачувати до державного бюджету плату за надання державних га-
рантій;

д) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання 
— резидентів України, які взяли на себе зобов’язання добудови об’єктів житлового 
будівництва, права інвесторів за якими були порушені забудовниками, за кредитами 
(позиками), що залучаються для фінансування добудови таких об’єктів;

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: 
фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів роз-
витку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку наці-
ональної економіки, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та 
зміцнення конкурентних переваг українських підприємств (в обсязі до 24.671.562 
тис. гривень);

3) за рішенням Кабінету Міністрів України та/або на підставі міжнародних дого-
ворів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єкта господа-
рювання державного сектору економіки, який провадить діяльність у сфері передачі 
електроенергії в Україні, перед міжнародними фінансовими організаціями та/або за 
кредитами (позиками), в тому числі від банків державного сектору, з метою підтрим-
ки його ліквідності та стійкості роботи (в обсязі до 24.000.000 тис. гривень).

Стаття 7. Установити у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку 
на місяць у розмірі з 1 січня — 2189 гривень, з 1 липня — 2294 гривні, з 1 грудня — 
2393 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня — 1921 гривня, з 1 липня — 2013 гривень,  
з 1 грудня — 2100 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 2395 гривень, з 1 липня — 2510 гривень, 
з 1 грудня — 2618 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня — 2270 гривень, з 1 липня — 2379 гривень, з 1 груд-
ня — 2481 гривня;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадо-
вого окладу судді: з 1 січня — 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів пра-
цівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними за-
конами: з 1 січня — 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу про-
курора окружної прокуратури: з 1 січня — 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 1769 гривень, з 1 липня — 1854 
гривні, з 1 грудня — 1934 гривні.

Стаття 8. Установити у 2021 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня — 6000 гривень, з 1 грудня — 6500 гривень;
у погодинному розмірі: з 1 січня — 36,11 гривні, з 1 грудня — 39,12 гривні.
Стаття 9. Установити, що у 2021 році рівень забезпечення прожиткового мініму-

му для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціаль-
ну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожит-
кового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення стано-
вить: для працездатних осіб — 35 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, 

та осіб з інвалідністю — 100 відсотків; для дітей — 130 відсотків відповідного про-
житкового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнен-
ня від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 
освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2021 році збільшуєть-
ся відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 
2021 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджет-
ного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону), з ура-
хуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 розділу VI «Прикінцеві та 
перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також податок на дохід, отри-
маний від азартних ігор з використанням гральних автоматів, як складова частина 
податку на прибуток підприємств, із застосуванням положень, визначених пунктом 2 
частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України; надходження від реалізації ав-
томобілів, наземних, водних та повітряних транспортних засобів, сільськогосподар-
ської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів дер-
жавної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади під-
приємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету; 
надходження від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних ор-
ганізацій, донорських установ, отримані в рамках програми допомоги з підтримки 
комплексного реформування державного управління, а також у рамках програм до-
помоги і грантів для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричи-
неною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені части-
ною першою статті 15 Бюджетного кодексу України, щодо державного бюджету (крім 
надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від ре-
алізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих за-
кладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної вла-
ди та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, 
установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені час-
тиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених 
статтею 13 цього Закону).

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Держав-
ного бюджету України на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені час-
тиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, 
визначених пунктом 17 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 
кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та ко-
шти від реалізації автомобілів, повернутих особами з інвалідністю;

2) надходження в рамках програм допомоги і грантів урядів іноземних держав, 
міжнародних організацій, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих у 
рамках програм допомоги і грантів для боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками;

3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністратив-
них послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно 
до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», 
«Про дорожній рух», «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про Національну 
поліцію» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з при-
йняттям Закону України «Про Національну поліцію»;

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спе-
ціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від 
відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового 
майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі 
реформування Збройних Сил України;

5) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміні-
стративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), 
обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демогра-
фічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус»;

6) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що про-
вадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 
13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг»;

7) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, на-
даним внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної 
операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на при-
дбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту;

8) плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення 
азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей;

9) податок на прибуток підприємств і дивіденди (дохід), нараховані на акції (част-
ки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, що 
підлягають сплаті як грошове зобов’язання внаслідок усунення порушень законодав-
ства, виявлених у 2020 році Державною аудиторською службою України в результа-
ті ревізії фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства «Національ-
на акціонерна компанія «Нафтогаз України» за період з 1 жовтня 2018 року по 31 
грудня 2019 року, акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України» та господарськими товариствами, акціонером (засновником, учас-
ником) яких є зазначене товариство.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Держав-
ного бюджету України на 2021 рік у частині фінансування є надходження, визначені 
частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках про-
грам допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних орга-
нізацій, донорських установ;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державно-
го підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» від-
повідно до статей 7 і 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із за-
безпеченням ядерної безпеки», що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного 
агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених 
під державні гарантії у попередні роки;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від про-
дажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого стат-
тею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про 
зміну клімату;

5) надходження від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики;

6) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від Європей-
ського інвестиційного банку, одержані за рахунок запозичень;

7) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження спеціально-
го фонду державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених пунк-
том 4 частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України, який утворився на 1 
січня 2021 року;

8) 70 відсотків надходжень від приватизації майна установ виконання покарань 
та слідчих ізоляторів, що належать до сфери управління Міністерства юстиції Укра-
їни та безпосередньо не забезпечують виконання встановлених для них законодав-
ством завдань і функцій;

9) залишок коштів, джерелом формування яких у 2020 році були надходження, 
визначені пунктами 14, 15 та 16 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік».

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Держав-
ного бюджету України на 2021 рік у частині кредитування є надходження, визначені 
частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих 
категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання та-
ких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогіч-
них працівників, а також на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для нау-
кових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, і пеня;

2) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Держав-
ного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галу-
зях економіки, насамперед із впровадження передових енергозберігаючих техноло-
гій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

3) повернення коштів, наданих приватному акціонерному товариству «Укргідро-
енерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного роз-
витку;

4) повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету вну-
трішньо переміщеним особам на придбання житла;

5) повернення кредитів, наданих з державного бюджету внутрішньо переміщеним 
особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам 
проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.

Стаття 14. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду 
Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 
15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, 
спрямовуються на реалізацію програм та здійснення заходів, визначених частиною 
четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціально-
го фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11-13 
цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю автомобілів для 
осіб з інвалідністю та інші заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (за 
рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів 
(збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень за-
кладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань 
зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 
міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо розвитку 
галузі енергетики, підтримки реалізації державної екологічної політики, підтримки 
реалізації державної політики у сфері транспорту, підтримки регіональної політики, 
управління державним кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 стат-
ті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики України цінних паперів відповідно до 
статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням 
ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 2 
статті 13 цього Закону);

5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування 
державного значення (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього За-
кону);

6) надання кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для науко-
вих, науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначе-
них пунктом 1 статті 13 цього Закону);

7) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гаран-
тії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, 
визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

8) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністратив-
них послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно 
до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», 
«Про дорожній рух», «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про Національну 
поліцію», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з при-
йняттям Закону України «Про Національну поліцію» (за рахунок джерел, визначених 
пунктом 3 статті 11 цього Закону);

9) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил Украї-
ни (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

10) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та 
функціонування органів розпорядника зазначеного Реєстру (за рахунок джерел, ви-
значених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

11) надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам (за ра-
хунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

12) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного ко-
легіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за 
діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за 
рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

13) забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва (за рахунок 
джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

14) надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо перемі-
щеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учас-
никам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла (за рахунок 
джерел, визначених пунктом 7 статті 11 та пунктом 5 статті 13 цього Закону);

15) реалізацію проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в 
місті Миколаїв» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 6 
статті 12 цього Закону);

16) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху 
відповідно до державних програм, здійснення державного контролю з питань безпе-
ки на транспорті у порядку та обсягах, визначених рішенням Кабінету Міністрів Укра-
їни (яке може передбачати визначення нових бюджетних програм) (за рахунок дже-
рел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону);

17) проведення будівництва, реконструкції (реставрації) та капітального ремонту 
об’єктів Державної кримінально-виконавчої служби України за бюджетною програ-
мою «Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконав-
чої служби України» (код 3601020) (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 стат-
ті 12 цього Закону);

18) фінансове забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури (за 
рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

19) створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань 
у Національному інституті раку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 
цього Закону);

20) здійснення заходів у сфері культури за бюджетною програмою «Фонд розви-
тку закладів загальнодержавного значення» (код 3801340) (за рахунок джерел, ви-
значених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

21) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів 
культурних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього За-
кону);

22) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (за рахунок джерел, ви-
значених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

23) фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України (за 
рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

24) здійснення заходів, пов’язаних з вакцинацією населення і запобіганням поши-
ренню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками, збільшення заробітної плати 
працівникам медичних закладів (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 
та пунктом 9 статті 12 цього Закону) за рішеннями Кабінету Міністрів України (у ра-
зі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим 
бюджетам), погодженими з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 15. Установити, що у 2021 році Національний банк України після підтвер-
дження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річ-
ної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у по-
рядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України», 
перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 
33.000.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені у частині першій цієї статті, перераховуються Національним 
банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановле-
ного Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснюва-
ти за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної 
позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим при-
дбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій банків та обмін облігацій 
внутрішньої державної позики на ринкових умовах, що були раніше випущені з ме-
тою поповнення статутних капіталів банків, з відповідним коригуванням граничного 
обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням у тиж-
невий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінан-
сів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад 
обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійсню-
вати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої держав-
ної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на такі 
облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповід-
ним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінан-
сів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад 
обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 18. Установити, що, як виняток з положень частини шостої статті 108 Бю-
джетного кодексу України, розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для від-
новлення України між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів Укра-
їни.

Стаття 19. Установити, що у 2021 році реалізація державних гарантій медичного 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Установити, що у 2021 році у зв’язку із завершенням адміністративно-
територіальної реформи в частині укрупнення адміністративно-територіальних оди-
ниць відповідно до пункту 6 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджет-
ного кодексу України встановлюються відносини між державним бюджетом та бю-
джетами територіальних громад, визначеними згідно з додатком № 5 до цього За-
кону.

Стаття 21. Установити, що господарські товариства, у статутному капіталі яких 
100 відсотків акцій (часток) належать державі, та господарські товариства, 100 від-
сотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в 
яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів 
до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину 
чистого прибутку на державну частку в розмірі, визначеному за базовими нормати-
вами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, уста-
новленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що на-
стає за звітним.

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держа-
ви, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать 
господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (крім 
тих, що визначені частиною першою цієї статті), які не прийняли рішення про нара-
хування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державно-
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го бюджету та іншим учасникам господарського товариства пропорційно розміру їх 
акцій (часток) у статутному капіталі господарського товариства частину чистого при-
бутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибут-
ку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але 
не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.

На суму несвоєчасно сплачених коштів (частини чистого прибутку) до державного 
бюджету контролюючими органами нараховується пеня, яка сплачується до загаль-
ного фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки 
Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день про-
строчення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по 
день сплати включно.

Суб’єкти управління об’єктами державної власності забезпечують реалізацію ди-
відендної політики держави стосовно господарських товариств, у статутному капіта-
лі яких є корпоративні права держави, шляхом здійснення відповідних заходів щодо 
прийняття в межах корпоративних прав держави рішень про визначення розміру, по-
рядку та строків виплати дивідендів господарськими товариствами згідно з їх уста-
новчими документами та законодавством.

Стаття 22. До законодавчого врегулювання питання функціонування Верховно-
го Суду України утримання суддів Верховного Суду України та працівників його апа-
рату здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених Верховному Суду.

Стаття 23. Установити, що, як виняток з положень частини шостої статті 23 Бю-
джетного кодексу України, розподіл бюджетних призначень за бюджетною програ-
мою «Забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов’язаних 
з ліквідацією районів» (код 3511270) здійснюється Кабінетом Міністрів України у по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень частини четвертої 
статті 1032 і частини четвертої статті 1033 Бюджетного кодексу України, залишки ко-
штів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами, що утворилися на рахунках районних бюджетів 
станом на 1 січня 2021 року, перераховуються на рахунки бюджетів відповідних тери-
торіальних громад пропорційно кількості учнів, що станом на 5 вересня 2020 року на-
вчалися у відповідних закладах загальної середньої освіти, та пропорційно кількості 
учнів з особливими освітніми потребами, що станом на 5 вересня 2020 року навчали-
ся в інклюзивних класах відповідних закладів загальної середньої освіти.

Стаття 25. Дозволити, як виняток з положень частини четвертої статті 1032 Бю-
джетного кодексу України, використовувати у 2021 році залишки коштів освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилися станом на  
1 січня 2021 року (крім коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно 
до рішень Кабінету Міністрів України у 2019 і 2020 роках), на закупівлю товарів, ро-
біт і послуг, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закла-
дах загальної середньої освіти.

Стаття 26. Установити, що у 2021 році для всіх категорій працівників державних 
органів застосовуються розміри та умови оплати праці, що діяли на 1 вересня 2020 
року.

Стаття 27. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень статті 242 Бюджет-
ного кодексу України, кошти спеціального фонду державного бюджету, передбаче-
ні на здійснення заходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 242 Бюджетно-
го кодексу України, спрямовуються на фінансове забезпечення оновлення рухомого 
складу для перевезення пасажирів залізничним транспортом та модернізацію заліз-
ничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень.

Стаття 28. Розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетни-
ми програмами «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Держав-
ної прикордонної служби України» (код 1002070), «Будівництво (придбання) жит-
ла для військовослужбовців Національної гвардії України» (код 1003090), «Будівни-
цтво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служ-
би України з надзвичайних ситуацій» (код 1006110), «Будівництво (придбання) жит-
ла для військовослужбовців Збройних Сил України» (код 2101190), «Будівництво 
(придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримі-
нально-виконавчої служби України» (код 3601180), «Будівництво (придбання) жит-
ла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони 
України» (код 5961040), «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 
Служби безпеки України» (код 6521100), «Будівництво (придбання) житла для вій-
ськовослужбовців Управління державної охорони України» (код 6601030), «Будівни-
цтво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки Укра-
їни» (код 6621030), «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Дер-
жавної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» (код 6641060), 
«Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля» (код 
2701270) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комі-
тетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Про використання коштів державного бюджету за зазначеними бюджетними про-
грамами у розрізі напрямів (об’єктів, заходів) відповідні головні розпорядники ко-
штів державного бюджету щокварталу інформують Комітет Верховної Ради Украї-
ни з питань бюджету.

Стаття 29. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, захода-
ми) за бюджетними програмами «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та ви-
щої освіти» (код 2201140), «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-техніч-
ної) освіти» (код 2211210), «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (код 2211260) Мі-
ністерство освіти і науки України утворює комісію, до складу якої включаються пред-
ставники Міністерства освіти і науки України, члени Комітету Верховної Ради Украї-
ни з питань бюджету (не менше 33 відсотків складу комісії) та Комітету Верховної Ра-
ди України з питань освіти, науки та інновацій (не менше 33 відсотків складу комісії).

Стаття 30. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати за рішенням 
Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад 
обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у дер-
жавну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії акціонерного това-
риства, 100 відсотків акцій якого належать державі в особі Міністерства фінансів 
України та яке провадить діяльність у сфері впровадження фінансово-кредитних ме-
ханізмів забезпечення громадян України житлом, зокрема для забезпечення грома-
дян України житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, з відповід-
ним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, 
а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з пи-
тань бюджету.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінан-
сів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад 
обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 31. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати за рішенням 
Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад 
обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, у сумі не більше 1.800.000 тис. 
гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації ак-
цій додаткової емісії Експортно-кредитного агентства, 100 відсотків акцій якого нале-
жать державі в особі Кабінету Міністрів України, з відповідним коригуванням гранич-
ного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням у 
тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінан-
сів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад 
обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 32. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати правочини з 
державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, 
у тому числі, як виняток з положень частини першої статті 16 Бюджетного кодексу 
України, за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, встановлені до-
датком № 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу дер-
жавного боргу. Умови таких правочинів визначаються Кабінетом Міністрів України.

На обсяг здійснених державних запозичень Міністерство фінансів України збіль-
шує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встанов-
лені додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 33. Установити, що частина заборгованості державного підприємства «Ан-
тонов» як правонаступника державного підприємства «Київський авіаційний завод 
«Авіант» перед державою за виконання державою гарантійних зобов’язань за обліга-
ціями, випущеними державним підприємством «Київський авіаційний завод «Авіант» 
у 2009 році під державну гарантію, погашається шляхом передачі у державну влас-
ність від державного підприємства «Антонов» нежитлової будівлі за адресою: м. Ки-
їв, проспект Перемоги, 41 (літера А), за ринковою вартістю, яка підтверджується зві-
том про незалежну оцінку.

Стаття 34. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень пунктів 2, 6 і 17 час-
тини другої статті 29, пункту 11 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу Укра-
їни, надходження, визначені пунктом 9 статті 11 та пунктом 9 статті 12 цього Зако-
ну, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі.

Стаття 35. Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розпо-
ділу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів що-
до соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції що-
до об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює 
комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бю-
джету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої 
комісії). Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету 
Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економіч-
ного розвитку окремих територій.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.
2. Додатки №№ 1-8 до цього Закону є його невід’ємною частиною.
3. Зупинити на 2021 рік дію:
абзаців другого і третього частини першої статті 14 Бюджетного кодексу України;
абзацу другого частини першої, частини другої статті 18 Бюджетного кодексу 

України;
абзацу другого частини першої статті 241 Бюджетного кодексу України;
пункту 431 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України;
частини другої статті 18 Закону України «Про судову експертизу» (Відомості Вер-

ховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2017 р., № 48, ст. 436; 2018 р., № 6-7,  
ст. 43) щодо розміру посадових окладів судових експертів;

частини першої статті 121, частин першої, другої і п’ятої статті 122 Закону України 
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2010 р., № 1, ст. 3; 2013 р., № 14, ст. 90; 2014 р.,  
№ 20-21, ст. 712; 2020 р., № 28, ст. 188);

абзацу першого частини п’ятої статті 4 Закону України «Про державні фінансо-
ві гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради Украї-
ни, 2018 р., № 5, ст. 31);

статті 35 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» (Відомості Верховної 
Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2020 р., №№ 7-9, ст. 48, № 36, ст. 273);

пунктів 1-3 частини першої статті 3, частини другої статті 4, пункту 3 розділу «При-
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про заходи, спрямовані на пога-
шення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії» (Відо-
мості Верховної Ради України, 2020 р., № 47, ст. 407).

4. Установити, що норми частини дванадцятої статті 29 Закону України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,  
№ 38, ст. 324; 2014 р., № 29, ст. 942; 2017 р., № 2, ст. 25); статей 11 і 12 Закону Укра-

їни «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відо-
мості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами); части-
ни п’ятої статті 21 Закону України «Про Національну гвардію України» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594); статей 1, 9, 40 і 481 Житлового кодексу 
Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573); 
частини п’ятої статті 23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу служ-
бу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409; 2017 р., № 2, 
ст. 25); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту 
України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458); статей 95 і 96 
Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 
р., № 40-41, ст. 379; 2017 р., № 2, ст. 25); Закону України «Про пробацію» (Відомос-
ті Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 93); абзацу другого частини п’ятої стат-
ті 4 та абзацу другого частини третьої статті 10 Закону України «Про державні фінан-
сові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 2018 р., № 5, ст. 31) застосовуються у порядку та розмірах, що встановлені Ка-
бінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і 
місцевих бюджетів.

5. Міністерству оборони України, Державній спеціальній службі транспорту Украї-
ни, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній по-
ліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, 
Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій перед-
бачати у межах видатків державного бюджету на їх утримання на відповідний рік про-
тягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і 
послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпе-
ки держави, необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну сплату відсотків 
за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами 
господарювання — резидентами України.

Міністерство оборони України, Державна спеціальна служба транспорту Украї-
ни, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція 
України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служ-
ба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бю-
джетні зобов’язання за програмами, пов’язаними із підвищенням обороноздатності 
і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні га-
рантії суб’єктами господарювання — резидентами України, а Державна казначейська 
служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господар-
ських договорів та наданих на зазначену мету державних гарантій.

6. Установити, що у 2021 році фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я, 
які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, Націо-
нальної академії медичних наук України, Державного управління справами, Націо-
нальної академії наук України, Міністерства соціальної політики України та не уклали 
з Національною службою здоров’я України договір про медичне обслуговування на-
селення за програмою медичних гарантій, здійснюється за рахунок коштів держав-
ного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних ко-
штів, до сфери управління яких належать такі заклади охорони здоров’я.

7. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень частини третьої статті 18 
Бюджетного кодексу України, гранична величина місцевого боргу щодо місцевих за-
позичень, залучених для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, не 
застосовується за умови, якщо витрати, пов’язані з таким боргом, не будуть пере-
вищувати в наступних бюджетних періодах 30 відсотків обсягу субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, рекон-
струкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцево-
го значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, затверджено-
го цим Законом для відповідного місцевого бюджету.

Дозволити обласним державним адміністраціям, що набули статусу військово-ци-
вільних адміністрацій, в особі їх керівників здійснювати у 2021 році місцеві запози-
чення з урахуванням положень абзацу першого цього пункту.

8. Кабінету Міністрів України:
вжити заходів до забезпечення автономізації закладів вищої освіти; створити єди-

ну електронну систему моніторингу працевлаштування випускників закладів профе-
сійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечити розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, науко-
вих та науково-педагогічних кадрів на конкурсних засадах у закладах вищої освіти 
незалежно від форми власності;

включити показник зайнятості випускників закладів вищої освіти за рівнями ви-
щої освіти та формами здобуття вищої освіти до формули розподілу видатків дер-
жавного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти.

9. Кабінету Міністрів України за підсумками виконання Державного бюджету 
України у першому кварталі 2021 року, виходячи з наявних фінансових ресурсів дер-
жавного бюджету та оцінювання обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних 
коштах, розглянути питання щодо збільшення видатків на забезпечення діяльності 
органів судової влади, реалізацію програми державних гарантій медичного обслуго-
вування населення, розвиток закладів фахової передвищої та вищої освіти, підтрим-
ку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) 
відселення, а також передбачення видатків на ремонт і придбання обладнання для 
їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 
15 грудня 2020 року 
№ 1082-IX

Додаток № 1 
до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Доходи Державного бюджету України на 2021 рік

тис. грн)

Код Найменування згідно 
 з класифікацією доходів бюджету

Всього Загальний фонд Спеціальний 
фонд

 Разом доходів: 1 084 034 307,3 959 854 312,4 124 179 994,9
40000000 Офіційні трансферти 10 386 230,3 10 386 230,3  
41010100 Реверсна дотація 10 386 230,3 10 386 230,3  
 Всього доходів  

(без урахування міжбюджетних трансфертів)
1 073 648 077,0 949 468 082,1 124 179 994,9

10000000 Податкові надходження 929 478 269,5 861 639 357,4 67 838 912,1
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості
245 316 075,8 245 316 075,8  

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 137 580 075,8 137 580 075,8  
11020000 Податок на прибуток підприємств 107 736 000,0 107 736 000,0  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природ-

них ресурсів
40 584 757,7 40 145 257,7 439 500,0

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ре-
сурсів 

689 900,0 405 200,0 284 700,0

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 851 200,0 696 400,0 154 800,0
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержав-

ного значення
34 204 928,4 34 204 928,4  

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування 
інших корисних копалин загальнодержавного значення

1 393 500,0 1 393 500,0  

13030700 Рентна плата за користування надрами для видобуван-
ня нафти

4 720 689,4 4 720 689,4  

13030800 Рентна плата за користування надрами для видобуван-
ня природного газу

23 020 842,8 23 020 842,8  

13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування 
газового конденсату

1 919 296,2 1 919 296,2  

13031000 Рентна плата за користування надрами для видобуван-
ня бурштину

369 200,0 369 200,0  

13031500 Рентна плата за користування надрами для видобування 
кам’яного вугілля коксівного та енергетичного

355 700,0 355 700,0  

13031600 Рентна плата за користування надрами для видобуван-
ня залізних руд

2 425 700,0 2 425 700,0  

13060000 Рентна плата за користування радіочастотним ресур-
сом України 

3 365 687,3 3 365 687,3  

13080000 Рентна плата за транспортування 1 473 042,0 1 473 042,0  
13080200 Рентна плата за транспортування нафти та нафтопро-

дуктів магістральними нафтопроводами та нафтопро-
дуктопроводами територією України 

265 787,8 265 787,8  

13080300 Рентна плата за транзитне транспортування трубопрово-
дами аміаку територією України 

1 207 254,2 1 207 254,2  

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 607 346 053,0 549 406 000,0 57 940 053,0
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)
83 089 877,0 73 165 000,0 9 924 877,0

14020100 Спирт 185 000,0 185 000,0  
14020200 Лікеро-горілчана продукція 6 329 000,0 6 329 000,0  
14020300 Виноробна продукція, для виробництва якої не викорис-

товується спирт етиловий
1 698 000,0 1 698 000,0  

14020400 Пиво 5 098 000,0 5 098 000,0  
14020600 Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовують-

ся в електронних сигаретах
56 759 000,0 56 759 000,0  

14020800 Транспортні засоби 141 000,0  141 000,0
14021300 Електрична енергія 2 943 000,0 2 943 000,0  

14021900 Пальне 9 783 877,0  9 783 877,0
14022300 Виноробна продукція, для виробництва якої використо-

вується спирт етиловий 
153 000,0 153 000,0  

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію Украї-
ни підакцизних товарів (продукції)

55 756 176,0 7 741 000,0 48 015 176,0

14030200 Лікеро-горілчана продукція 1 551 000,0 1 551 000,0  
14030300 Виноробна продукція 619 000,0 619 000,0  
14030400 Пиво 195 000,0 195 000,0  
14030600 Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовують-

ся в електронних сигаретах
5 101 000,0 5 101 000,0  

14030800 Транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були 
ввезені на митну територію України та поміщені в мит-
ні режими транзиту або тимчасового ввезення у період 
з  1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом 
України від 8 листопада 2018 року «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
акцизним податком легкових транспортних засобів»)

5 960 000,0  5 960 000,0

14031000 Кузови для моторних транспортних засобів 2 000,0 2 000,0  
14031900 Пальне 42 055 176,0  42 055 176,0
14032000 Інші підакцизні товари іноземного виробництва 273 000,0 273 000,0  
14060000 Податок на додану вартість з вироблених в Україні това-

рів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшко-
дування

136 000 000,0 136 000 000,0  

14070000 Податок на додану вартість з ввезених на митну терито-
рію України товарів

332 500 000,0 332 500 000,0  

15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 32 534 000,0 24 039 000,0 8 495 000,0
15010000 Ввізне мито 32 185 000,0 23 690 000,0 8 495 000,0
15020000 Вивізне мито 349 000,0 349 000,0  
19000000 Інші податки та збори 3 697 383,0 2 733 023,9 964 359,1
19010000 Екологічний податок 3 697 089,0 2 732 729,9 964 359,1
19090000 Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та ко-

шти, що передаються (отримуються) відповідно до бю-
джетного законодавства

294,0 294,0  

20000000 Неподаткові надходження 141 079 487,9 86 443 707,0 54 635 780,9
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 70 213 157,5 67 059 380,1 3 153 777,4
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або кому-

нальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що ви-
лучається до відповідного бюджету, та дивіденди (до-
хід), нараховані на акції (частки) господарських това-
риств, у статутних капіталах яких є державна або кому-
нальна власність

28 811 832,4 28 811 832,4  

21020000 Кошти, що перераховуються Національним банком 
України відповідно до Закону України «Про Національ-
ний банк України»

33 000 000,0 33 000 000,0  

21040000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів держав-
ного бюджету

124 377,0 124 377,0  

21080000 Інші надходження 8 276 948,1 5 123 170,7 3 153 777,4
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомер-

ційної господарської діяльності
16 954 788,2 5 158 887,5 11 795 900,7

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 9 718 609,5 1 732 055,2 7 986 554,3
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реє-

страції юридичних осіб,  фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань

22 240,0 22 240,0  

22010400 Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв 
іноземних суб’єктів господарської діяльності

6 140,0 6 140,0  

22011200 Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцен-
зій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцен-
зій провайдера програмної послуги

21 000,0 21 000,0  



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

ДОКУМЕНТИ
22011400 Плата за видачу, переоформлення, продовження термі-

ну дії ліцензій на користування радіочастотним ресур-
сом України та видачу дублікатів таких ліцензій

192 355,0 192 355,0  

22011500 Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи пе-
редачі електричної енергії, оператора газотранспортної 
системи, видані/здійснену Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг

568,0 568,0  

22011900 Збори за підготовку до державної реєстрації авторсько-
го права і договорів, які стосуються прав автора на твір, 
та плата за одержання контрольних марок

2 005,0 2 005,0  

22012000 Плата за видачу дозволів на право ввезення на терито-
рію України, вивезення з території України або транзи-
ту через територію України наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів

6 500,0 6 500,0  

22012100 Збір за видачу спеціальних дозволів на користування 
надрами та кошти від продажу таких дозволів

750 000,0 750 000,0  

22012200 Плата за виділення номерного ресурсу 300,0 300,0  
22012300 Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого ви-

промінювання (реєстраційний збір)
186,8 186,8  

22012400 Плата за оформлення посвідчення закордонного укра-
їнця

174,6 174,6  

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 449 712,6  449 712,6
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень
196 208,0 196 208,0  

22012700 Плата за надання відомостей з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, за одержання інформації з ін-
ших державних реєстрів, держателем яких є централь-
ний орган виконавчої влади з формування та забезпе-
чення реалізації державної правової політики та цен-
тральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалі-
зацію державної політики у сферах державної реєстра-
ції актів цивільного стану, державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно, державної реєстрації юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

622 811,5 529 389,8 93 421,7

22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфе-
рі державної реєстрації речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських фор-
мувань, а також плата за надання інших платних послуг, 
пов’язаних з такою державною реєстрацією 

4 988,0 4 988,0  

22013000 Плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері ор-
ганізації та проведення азартних ігор і за ліцензії на ви-
пуск та проведення лотерей

7 443 420,0  7 443 420,0

22030000 Судовий збір та надходження від звернення застави у 
дохід держави

3 364 315,0  3 364 315,0

22060000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 810 612,3 810 612,3  
22070000 Виконавчий збір 840 062,8 420 031,4 420 031,4
22080000 Надходження від орендної плати за користування ціліс-

ним майновим комплексом та іншим державним май-
ном

1 650 000,0 1 650 000,0  

22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску 
(пунктах контролю) через державний кордон України

271 000,0 271 000,0  

22150000 Портовий (адміністративний) збір 202 188,6 202 188,6  
22160000 Інші адміністративні збори та платежі 25 000,0  25 000,0
22160100 Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові 
або габаритні параметри яких перевищують нормативні

25 000,0  25 000,0

22200000 Плата за виконання митних формальностей митними 
органами поза місцем розташування цих органів або по-
за робочим часом, установленим для них

73 000,0 73 000,0  

24000000 Інші неподаткові надходження 15 370 820,5 14 225 439,4 1 145 381,1
24010000 Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішен-

ням суду (крім майна, конфіскованого за вчинення ко-
рупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення)

273 214,0 273 214,0  

24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської за-
боргованості підприємств, організацій та установ, щодо 
яких минув строк позовної давності

30 517,0 30 517,0  

24050000 Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військо-
вої та спеціальної техніки, нерухомого військового май-
на Збройних Сил України та інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, правоохорон-
них органів та інших державних органів

13 750,0 6 875,0 6 875,0

24060000 Інші надходження 2 897 068,1 1 762 162,0 1 134 906,1
24060300 Інші надходження 1 590 680,0 1 590 680,0  
24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу 

тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у меж-
ах України

859,0 859,0  

24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фон-
ду фінансування загальнодержавних витрат на авіацій-
ну діяльність та участь України у міжнародних авіацій-
них організаціях

414 800,0 82 960,0 331 840,0

24061800 Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до ор-
гану оскарження

75 000,0 75 000,0  

24061900 Кошти, отримані від надання учасниками процедури за-
купівлі/спрощеної закупівлі  як забезпечення їх тендер-
ної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, 
які не підлягають поверненню цим учасникам

2 884,0 2 884,0  

24062000 Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі/
спрощеної закупівлі під час укладення договору про за-
купівлю як забезпечення виконання такого договору, які 
не підлягають поверненню учаснику

2 479,0 2 479,0  

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням за-
конодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

17 666,1  17 666,1

24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 
державної та комунальної власності, які не надані у ко-
ристування та не передані у власність, внаслідок їх са-
мовільного зайняття, використання не за цільовим при-
значенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збит-
ків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за 
неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикорис-
танням земельних ділянок

7 300,0 7 300,0  

24063100 Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону Украї-
ни «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпе-
ченням ядерної безпеки» (включаючи надходження за-
боргованості минулих років за цими коштами), та дохід 
від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до 
статті 9 цього ж Закону України

785 400,0  785 400,0

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 2 423 378,6 2 419 778,6 3 600,0
24110100 Плата за надання державних гарантій та кредитів (по-

зик), залучених державою
1 030 105,3 1 030 105,3  

24110200 Плата за користування кредитами (позиками), залуче-
ними державою

1 388 843,3 1 388 843,3  

24110400 Відсотки за користування пільговим довгостроковим 
державним кредитом, наданим молодим сім’ям та оди-
ноким молодим громадянам на будівництво (рекон-
струкцію) та придбання житла

350,0 350,0  

24110800 Плата за користування кредитом з державного бюджету 480,0 480,0  
24111100 Відсотки за користування пільговим довгостроковим 

державним кредитом, наданим внутрішньо переміще-
ним особам, учасникам проведення антитерористич-
ної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції 
Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за по-
рушення строку платежу з погашення кредиту

3 600,0  3 600,0

24130000 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику насе-
лення, яке проживає на території зони спостереження

550 373,8 550 373,8  

24140000 Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з 
окремих видів господарських операцій

9 069 178,5 9 069 178,5  

24140200 Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з до-
рогоцінних металів на клеймування державним про-
бірним клеймом до казенних підприємств пробірно-
го контролю

230 281,8 230 281,8  

24140300 Збір під час набуття права власності на легкові авто-
мобілі

3 917 165,4 3 917 165,4  

24140500 Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухо-
мого майна

1 843 163,9 1 843 163,9  

24140600 Збір з користування та надання послуг стільникового 
рухомого зв’язку

3 078 567,4 3 078 567,4  

24160000 Концесійні платежі 113 340,5 113 340,5  
24160300 Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності 113 340,5 113 340,5  

25000000 Власні надходження бюджетних установ 38 540 721,7  38 540 721,7
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бю-

джетними установами згідно із законодавством
38 281 301,9  38 281 301,9

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 259 419,8  259 419,8
30000000 Доходи від операцій з капіталом 923 330,9 58 003,9 865 327,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 51 720,9 51 720,9  
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного дер-

жавою або територіальною громадою в порядку спад-
кування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових коштів, власни-
ки яких невідомі 

40 698,0 40 698,0  

31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцін-
них металів і дорогоцінного каміння 

11 022,9 11 022,9  

32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 864 827,0  864 827,0
32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей дер-

жавного резерву
854 827,0  854 827,0

32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріаль-
них цінностей мобілізаційного резерву

10 000,0  10 000,0

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 6 783,0 6 283,0 500,0
33010000 Кошти від продажу землі 5 783,0 5 783,0  
33030000 Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розта-

шовані об’єкти нерухомого військового майна, що під-
лягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільня-
ються у процесі реформування Збройних Сил України і 
Державної спеціальної служби транспорту

1 000,0 500,0 500,0

40000000 Офіційні трансферти 1 966 331,3 1 327 013,8 639 317,5
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 

міжнародних організацій, донорських установ
1 966 331,3 1 327 013,8 639 317,5

42010000 Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБ-
СЄ або іншої міжнародної організації за участь України в 
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

518 309,8 518 309,8  

42020000 Гранти  (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів 639 317,5  639 317,5
42030000 Надходження в рамках програм допомоги Європейсько-

го Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних орга-
нізацій, донорських установ

808 704,0 808 704,0  

42030200 Інша допомога, надана Європейським Союзом 808 704,0 808 704,0  
50000000 Цільові фонди 200 657,4  200 657,4
50070000 Надходження до Фонду соціального захисту осіб з ін-

валідністю
200 657,4  200 657,4

Додаток № 2 
до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2021 рік
Фінансування Державного бюджету України на 2021 рік

(тис. грн)
Код Найменування 

 згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд
 Загальне фінансування 246 635 500,0 220 861 389,9 25 774 110,1
400000 Фінансування за борговими операціями 233 391 582,1 208 861 389,9 24 530 192,2
401000 Запозичення 701 767 505,6 677 237 313,4 24 530 192,2
401100 Внутрішні запозичення 497 268 363,4 497 268 363,4  
401200 Зовнішні запозичення 204 499 142,2 179 968 950,0 24 530 192,2
402000 Погашення -468 375 923,5 -468 375 923,5  
402100 Внутрішні зобов’язання -369 487 986,8 -369 487 986,8  
402200 Зовнішні зобов’язання -98 887 936,7 -98 887 936,7  
500000 Надходження від приватизації державного майна 12 000 000,0 12 000 000,0  
501000 Надходження від приватизації державного майна та ін-

ших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом 
приватизації та кредитування підприємств

12 000 000,0 12 000 000,0  

600000 Фінансування за активними операціями 1 243 917,9  1 243 917,9
601000 Зміни обсягів  депозитів і цінних паперів, що використо-

вуються для управління ліквідністю
1 207 854,9  1 207 854,9

601100 Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження 
внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів

2 000 000,0  2 000 000,0

601120 Надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних 
паперів

2 000 000,0  2 000 000,0

601200 Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбан-
ня цінних паперів

-792 145,1  -792 145,1

601220 Придбання цінних паперів -792 145,1  -792 145,1
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 36 063,0  36 063,0
602100 На початок періоду 36 063,0  36 063,0

З додатками №№3—8 можна ознайомитися на сайті «УК»

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 16 грудня 2020 р. № 1353 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 12 липня 1999 р. № 1228

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228 «Про надання суб’єктам господарювання повно-

важень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять 
державну таємницю» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 28, ст. 1412; 2018 р., № 80, ст. 2660; 2019 р., № 66, ст. 2267) зміни, 
що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 16 грудня 2020 р. № 1353

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228

1. У пункті 126 слова і цифри «експорту товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML5.b, ML5.d, ML22.a 
та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва за позицією ML5.b» замінити словами і цифрами «екс-
порту товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML4, ML4.a, ML4.b.2, ML4.d, ML5.b, ML5.d, ML6.a, ML6.b, 
ML11.a, ML17.k, ML22.a та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва за позиціями ML4.a, ML4.b.2, 
ML5, ML5.b, ML11.a, ML15.d».

2. У пункті 127 слова і цифри «за позиціями ML2.а, ML6.а» замінити словами і цифрами «за позиціями ML2, ML2.а, ML3.а, ML6.а, 
ML22.а».

3. Доповнити постанову пунктами 129—136 такого змісту:
«129. Надати до 1 червня 2024 р. товариству з обмеженою відповідальністю «УКРОП» повноваження на право здійснення екс-

порту товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML1, ML2.а, ML3.а, ML8.b.4, ML16, ML18.b, ML22 та 
імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва за позиціями ML1, ML2.а, ML3.а, ML8.b.4, ML16, 
ML18.b, ML22 додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового при-
значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 
2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).

130. Надати до 1 липня 2024 р. державному підприємству «Луцький ремонтний завод «Мотор» повноваження на право здійснення 
експорту товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML10.а, ML10.d та імпорту товарів військового призна-
чення для потреб власного виробництва за позиціями ML10.а, ML10.d додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжна-
родними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 
р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).

131. Надати до 1 липня 2024 р. товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» повноважен-
ня на право здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML1.а, ML1.d, ML2.а, ML2.с, 
ML4.b, ML4.d, ML5.a, ML5.b, ML6.a, ML10, ML11.а, ML13.b, ML14, ML15.d, ML16, ML18.a, ML21.a.1, ML21.b.1, ML21.b.2, ML22.a, 
ML22.b та імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва за позиціями ML1.а, ML1.d, ML2.а, ML2.с, 
ML4.b, ML4.d, ML5.a, ML5.b, ML6.a, ML10, ML11.а, ML13.b, ML14, ML15.d, ML16, ML18.a, ML21.a.1, ML21.b.1, ML21.b.2, ML22.a, 
ML22.b додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, 
ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).

132. Надати до 1 серпня 2024 р. приватному акціонерному товариству «Авіакомпанія Константа» повноваження на право здійснен-
ня експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення.

133. Надати до 1 жовтня 2024 р. державному підприємству «Новатор» повноваження на право здійснення експорту товарів вій-
ськового призначення власного виробництва за позиціями ML5.b, ML5.d, ML11.a, ML18.a додатка до Порядку здійснення державного 
контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).

134. Надати до 1 жовтня 2024 р. казенному підприємству «Науково-виробничий комплекс «ІСКРА» повноваження на право здій-
снення експорту товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML5.b, ML11.a, ML17.j, ML22.b додатка до По-
рядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011). 

135. Надати до 1 жовтня 2024 р. державному підприємству «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» повноваження на право 
здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML10.а, ML10.f, ML10.g та імпорту товарів 
військового призначення для потреб власного виробництва за позиціями ML4.a, ML4.c, ML5.a, ML5.b, ML5.c, ML10.а, ML10.d, ML10.f, 
ML10.g, ML11.a, ML12.a, ML13.a, ML13.b, ML15.a, ML15.b, ML15.c, ML22.a додатка до Порядку здійснення державного контролю за 
міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 
2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).

136. Надати до 1 лютого 2025 р. товариству з обмеженою відповідальністю «Трител» повноваження на право здійснення експорту 
товарів військового призначення власного виробництва за позиціями ML11.а, ML11.b, ML22.a додатка до Порядку здійснення держав-
ного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2017 р., № 67, ст. 2011).».
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ДОКУМЕНТИ
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій  

України в галузі науки і техніки 2020 року
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2020 року:
— за роботу «Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах»: 
СЛЮСАРЕНКУ Юрію Вікторовичу — академікові Національної академії наук України, 

начальникові відділу Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний ін-
ститут» Національної академії наук України

СОТНІКОВУ Андрію Геннадійовичу — докторові фізико-математичних наук, старшому 
науковому співробітникові Національного наукового центру «Харківський фізико-техніч-
ний інститут» Національної академії наук України

ПЕЛЕТМИНСЬКОМУ Олександру Сергійовичу — кандидатові фізико-математичних 
наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру «Харків-
ський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України

БРИКУ Тарасу Михайловичу — докторові фізико-математичних наук, заступникові 
директора Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України

КОЗЛОВСЬКОМУ Михайлу Павловичу — докторові фізико-математичних наук, го-
ловному науковому співробітникові Інституту фізики конденсованих систем Національ-
ної академії наук України

РУДЮ Олександру Дмитровичу — докторові фізико-математичних наук, завідувачеві 
відділу Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова Національної академії наук України

ПЛЕВАЧУКУ Юрію Олександровичу — докторові фізико-математичних наук, началь-
никові науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана 
Франка

СКЛЯРЧУКУ Василю Михайловичу — докторові фізико-математичних наук, головно-
му науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка;

— за роботу «Відкриття та дослідження нових явищ для світлових пучків з сингуляр-
ностями хвильового фронту»: 

ВАСНЄЦОВУ Михайлу Вікторовичу — докторові фізико-математичних наук, провідно-
му науковому співробітникові Інституту фізики Національної академії наук України

БАЖЕНОВУ Володимиру Юрійовичу — кандидатові фізико-математичних наук, стар-
шому науковому співробітникові Інституту фізики Національної академії наук України

АНГЕЛЬСЬКОМУ Олегу Вячеславовичу — докторові фізико-математичних наук, ди-
ректорові Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича

МОХУНЮ Ігорю Івановичу — докторові фізико-математичних наук, професорові Чер-
нівецького національного університету імені Юрія Федьковича

БЕКШАЄВУ Олександру Яновичу — докторові фізико-математичних наук, завідуваче-
ві лабораторії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

ВЛОХУ Ростиславу Орестовичу — докторові фізико-математичних наук, директорові 
Інституту фізичної оптики імені О.Г.Влоха Міністерства освіти і науки України

СКАБУ Ігорю Петровичу — докторові фізико-математичних наук, заступникові дирек-
тора Інституту фізичної оптики імені О.Г.Влоха Міністерства освіти і науки України

БЛІОХУ Костянтину Юрійовичу — кандидатові фізико-математичних наук, старшому 
науковому співробітникові Інституту RIKEN, Японія;

— за роботу «Аналітичні методи теорії функцій та їх застосування»: 
СКРИПНІКУ Ігорю Ігоровичу — члену-кореспондентові Національної академії наук 

України, директорові Інституту прикладної математики і механіки Національної академії 
наук України

ГУТЛЯНСЬКОМУ Володимиру Яковичу — члену-кореспондентові Національної акаде-
мії наук України, радникові при дирекції Інституту прикладної математики і механіки На-
ціональної академії наук України

КОТЛЯРОВУ Володимиру Петровичу — докторові фізико-математичних наук, голов-
ному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені 
Б.І.Вєркіна Національної академії наук України

ГОЛІНСЬКОМУ Леоніду Борисовичу — докторові фізико-математичних наук, провід-
ному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені 
Б.І.Вєркіна Національної академії наук України

ЄГОРОВІЙ Ірині Євгенівні — докторові фізико-математичних наук, провідному нау-
ковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна 
Національної академії наук України

ШЕПЕЛЬСЬКОМУ Дмитру Георгійовичу — докторові фізико-математичних наук, про-
відному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур іме-
ні Б.І.Вєркіна Національної академії наук України

РОМАНЮКУ Анатолію Сергійовичу — докторові фізико-математичних наук, завідува-
чеві відділу Інституту математики Національної академії наук України;

— за роботу «Створення функціональних вакуумних плазмових і дифузійних покрит-
тів широкого спектру застосування»: 

ГОНТАРЮ Олександру Григоровичу — кандидатові фізико-математич-
них наук, провідному науковому співробітникові Інституту надтвердих матеріалів  
ім. В.М.Бакуля Національної академії наук України

КОПЄЙКІНІЙ Марині Юріївні — кандидатові технічних наук, старшому науковому спів-
робітникові Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля Національної академії наук 
України

ПОГРЕЛЮК Ірині Миколаївні — докторові технічних наук, завідувачеві відділу Фізико-
механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України

СТРЕЛЬНИЦЬКОМУ Володимиру Євгенійовичу — докторові фізико-математичних на-
ук, начальникові лабораторії Національного наукового центру «Харківський фізико-тех-
нічний інститут» Національної академії наук України

ВАСИЛЬЄВУ Володимиру Васильовичу — кандидатові технічних наук, старшому нау-
ковому співробітникові Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний 
інститут» Національної академії наук України

БЕРЕСНЄВУ Вячеславу Мартиновичу — докторові технічних наук, професорові Хар-
ківського національного університету імені В.Н.Каразіна

ДАБІЖІ Євгену Вікторовичу — кандидатові технічних наук, директорові малого дер-
жавного науково-виробничого впроваджувального підприємства «ЕКМА» НАН України

ДЕЙНЕЦІ Олександру Володимировичу — генеральному директорові товариства з об-
меженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Грейс-інжинірінг»;

— за роботу «Прогресивні будівельні конструктивні системи та технології їх зведен-
ня»: 

ШИМАНОВСЬКОМУ Олександру Віталійовичу — члену-кореспондентові Національної 
академії наук України, генеральному директорові товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського»

БАБАЄВУ Володимиру Миколайовичу — докторові наук з державного управлін-
ня, ректорові Харківського національного університету міського господарства імені 
О.М.Бекетова

СУХОНОС Марії Костянтинівні — докторові технічних наук, проректорові Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

ШМУКЛЕРУ Валерію Самуїловичу — докторові технічних наук, завідувачеві кафедри 
Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

ЄВЕЛЮ Сергію Михайловичу — кандидатові технічних наук, голові товариства з обме-
женою відповідальністю «Стальконструкція ЛТД»

ЄВЗЕРОВУ Ісааку Даниловичу — докторові технічних наук, директорові товариства з 
обмеженою відповідальністю «ВЕГА КАД»

ШЕВЕТОВСЬКОМУ Валентину Валентиновичу — докторові філософії, директорові то-
вариства з обмеженою відповідальністю «Керамічна група «Голден Тайл»

ЛАНТУХУ-ЛЯЩЕНКУ Альберту Івановичу — докторові технічних наук, пенсіонерові;
— за роботу «Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернатив-

них видів палива»: 
ПЕТРОВІЙ Жанні Олександрівні — докторові технічних наук, завідувачеві лабораторії 

Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України
ГЕЛЕТУСІ Георгію Георгійовичу — кандидатові технічних наук, завідувачеві лаборато-

рії Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України
ЖЕЛЄЗНІЙ Тетяні Анатоліївні — кандидатові технічних наук, провідному науковому 

співробітникові Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України
КОРІНЧУКУ Дмитру Миколайовичу — кандидатові технічних наук, провідному науко-

вому співробітникові Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України
П’ЯНИХ Костянтину Євгеновичу — докторові технічних наук, завідувачеві відділу Ін-

ституту газу Національної академії наук України
КРІГЕРУ Леоніду Фрідріховичу — генеральному директорові товариства з обмеженою 

відповідальністю «Котлозавод «КРІГЕР»
ПОНІКАРЧУКУ Анатолію Мироновичу — директорові товариства з обмеженою відпо-

відальністю «Волинь-Кальвіс»
САВЧУКУ Сергію Дмитровичу — виконавчому директорові товариства з обмеженою 

відповідальністю «Кліар Енерджі»;
— за роботу «Екологоорієнтовані технології видобутку залізорудної сировини на шах-

тах України»:
СТУПНІКУ Миколі Івановичу — докторові технічних наук, ректорові Криворізького на-

ціонального університету
КОВАЛЕНКУ Ігорю Леонідовичу — докторові технічних наук, завідувачеві кафедри 

державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 
університет»

ШЕВЧИКУ Дмитру Володимировичу — генеральному директорові приватного акціо-
нерного товариства «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

ПОЛТОРАЩЕНКУ Сергію Петровичу — радникові генерального директора підприєм-
ства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Запорізь-
кий залізорудний комбінат»

КАРАПІ Ігорю Андрійовичу — заступникові технічного директора — начальникові відді-
лу підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства 
«Запорізький залізорудний комбінат»

КОРОЛЕНКУ Михайлу Костянтиновичу — радникові операційного директора товариства 
з обмеженою відповідальністю «Метінвест Холдинг»

КІЯЩЕНКУ Дмитру Володимировичу — головному інженерові товариства з обмеженою 
відповідальністю «ІСТ-ФОРТ»

НЕБОГІНУ Валерію Захаровичу — директорові товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «НТТ Технотрон»;

— за роботу «Інноваційні нанобіотехнології для ранньої діагностики і хіміотерапії пато-
логічних станів»: 

СТОЙЦІ Ростиславу Стефановичу — члену-кореспондентові Національної академії на-
ук України, завідувачеві відділу Інституту біології клітини Національної академії наук України

РИНДИЧ Аллі Володимирівні — члену-кореспондентові Національної академії наук 
України, завідувачеві відділу Інституту молекулярної біології і генетики Національної ака-
демії наук України

ФІЛОНЕНКУ Валерію Вікторовичу — докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Ін-
ституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України

ПАНЧУКУ Ростиславу Руслановичу — докторові біологічних наук, старшому науковому 
співробітникові Інституту біології клітини Національної академії наук України

ДРОБОТ Людмилі Борисівні — докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Інститу-
ту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України

МАТИШЕВСЬКІЙ Ользі Павлівні — докторові біологічних наук, провідному науковому 
співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України

ПРИЛУЦЬКОМУ Юрію Івановичу — докторові фізико-математичних наук, професорові 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПІРКУ Ярославу Васильовичу — кандидатові біологічних наук, ученому секретареві дер-
жавної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук 
України»;

— за роботу «Медицина катастроф в умовах бойових дій»: 
ЯКИМЦЮ Володимиру Миколайовичу — докторові медичних наук, заступникові дирек-

тора державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій Національної 
академії наук України»

ПЕЧИБОРЩУ В’ячеславу Петровичу — докторові медичних наук, завідувачеві відділу 
державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій Національної ака-
демії наук України»

ВОЛЯНСЬКОМУ Петру Борисовичу — докторові наук з державного управління, вико-
нуючому обов’язки начальника Інституту державного управління та наукових досліджень 
з цивільного захисту

ВОРОНЕНКУ Володимиру Васильовичу — докторові медичних наук, заступникові ди-
ректора державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та 
кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»

КРИЛЮКУ Віталію Омеляновичу — докторові медичних наук, завідувачеві відділу дер-
жавного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»

ХИЖНЯКУ Миколі Івановичу — докторові медичних наук, професорові Української вій-
ськово-медичної академії

РИЖЕНКУ Сергію Анатолійовичу — докторові медичних наук, генеральному ди-
ректорові комунального підприємства «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. 
І.І.Мечникова» Дніпропетровської обласної ради»

ГАЛАЧЕНКУ Олександру Олександровичу — докторові економічних наук, кандидато-
ві медичних наук, директорові дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» 
приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця»;

— за роботу «Високопродуктивні гібриди кукурудзи (селекція, біотехнологія, насінни-
цтво)»: 

ЧЕРЧЕЛЮ Владиславу Юрійовичу — докторові сільськогосподарських наук, директо-
рові державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук 
України

ДЗЮБЕЦЬКОМУ Борису Володимировичу — докторові сільськогосподарських наук, 
завідувачеві відділу державної установи Інститут зернових культур Національної академії 
аграрних наук України

КИРПІ Миколі Яковичу — докторові сільськогосподарських наук, заступникові дирек-
тора державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук 
України

БОДЕНКО Наталі Анатоліївні — кандидатові сільськогосподарських наук, ученому се-
кретареві державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних на-
ук України

САТАРОВІЙ Тетяні Миколаївні — докторові біологічних наук, завідувачеві лабораторії 
державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

СТАСІВУ Олегу Федоровичу — кандидатові економічних наук, директорові Інституту 
сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України

ЧЕРНОБАЙ Ларисі Миколаївні — докторові сільськогосподарських наук, завідувачеві 
лабораторії Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва Національної академії аграрних наук 
України

ЛАВРИНЕНКУ Юрію Олександровичу — докторові сільськогосподарських наук, голов-
ному науковому співробітникові Інституту зрошувального землеробства Національної ака-
демії аграрних наук України.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2020 рік трис-
та тисяч гривень кожна.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 грудня 2020 року
№ 608/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення В. Майка  

Надзвичайним і Повноважним Послом 
України у Туркменистані

Призначити МАЙКА Віктора Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним Послом 
України у Туркменистані.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 грудня 2020 року
№ 610/2020

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення В. Пристайка Постійним 
представником України при Міжнародній 

морській організації (ІМО)
Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Коро-

лівстві Великої Британії і Північної Ірландії ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича По-
стійним представником України при Міжнародній морській організації (ІМО) за су-
місництвом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 грудня 2020 року
№ 611/2020

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про уповноваження Б. Тарасюка на 

підписання Європейської конвенції про 
скасування легалізації документів, 

складених дипломатичними агентами чи 
консульськими посадовими особами

Уповноважити Постійного представника України при Раді Європи ТАРАСЮКА Бо-
риса Івановича на підписання Європейської конвенції про скасування легалізації до-
кументів, складених дипломатичними агентами чи консульськими посадовими осо-
бами.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 грудня 2020 року
№ 562/2020-рп

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення грантів Президента  

України молодим діячам у галузі 
кінематографії для створення  
і реалізації творчих проектів

Відповідно до Указу Президента України від 20 жовтня 1998 року № 1152 «Про 
державну підтримку культури і мистецтва в Україні» (зі змінами, внесеними Указами 
від 19 серпня 2002 року № 721, від 6 червня 2006 року № 481, від 31 жовтня 2013 ро-
ку № 602 та від 9 листопада 2018 року № 358) і Указу Президента України від 6 лютого 
1999 року № 127 «Про затвердження Положення про порядок надання грантів Прези-
дента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образот-
ворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного 
мистецтва для створення і реалізації творчих проектів» (зі змінами, внесеними Указа-
ми від 15 березня 2002 року № 242, від 5 жовтня 2004 року № 1171, від 30 липня 2013 
року № 410, від 31 жовтня 2013 року № 602, від 5 листопада 2014 року № 850 та від 
17 травня 2019 року № 249) призначити гранти Президента України молодим діячам 
у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів:

СМОЛЯРУ Олексію Олексійовичу — режисерові для виробництва неігрового 
фільму «Янголи/Дачі» на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Відеосто-
рітеллінг Продакшен» (м.Київ) у розмірі 997 534,34 гривні;

ДОРОДНІЦИНІЙ Тетяні Олександрівні, ЛИТВИНЕНКУ Андрію Володимировичу — 
режисерам для виробництва неігрового фільму «Де собака заритий?» на базі фізич-
ної особи — підприємця Яковіцької Олени Петрівни (м.Київ) у розмірі 971 132 гривні.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 грудня 2020 року
№ 563/2020-рп

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про звільнення В. Штогрина з посади 
голови Рогатинської районної державної 
адміністрації Івано-Франківської області

Звільнити ШТОГРИНА Володимира Васильовича з посади голови Рогатинської ра-
йонної державної адміністрації Івано-Франківської області згідно з поданою ним за-
явою.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
31 грудня 2020 року
№ 564/2020-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2020 р. № 1625-р 
Київ

Про подання до Верховної Ради України 
проекту Закону України «Про вихід з Угоди 

про основні напрями співробітництва держав 
— учасниць Співдружності Незалежних 

Держав в галузі захисту прав споживачів» 
Подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про вихід з Угоди про 

основні напрями співробітництва держав — учасниць Співдружності Незалежних 
Держав в галузі захисту прав споживачів» з метою виходу з Угоди про основні на-
прями співробітництва держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав в га-
лузі захисту прав споживачів, учиненої 25 січня 2000 р. у м. Москві та ратифікованої 
Законом України від 7 березня 2002 р. № 3102-III.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 грудня 2020 р. № 1632-р 
Київ

Про внесення зміни у додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 13 лютого 2019 р. № 76

Внести зміну у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 люто-
го 2019 р. № 76 «Про затвердження переліку товарів та (або) галузей економіки, для 
яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості за-
провадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої статті 
13 Закону України «Про валюту і валютні операції» (Офіційний вісник України, 2019 р.,  
№ 18, ст. 621) — із зміною, внесеною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
20 травня 2020 р. № 555, доповнивши його пунктом 8 такого змісту:

«8. Послуги, що надаються відповідно до зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) комісії, агентських договорів, договорів доручення у туристичній галузі, 
— операцій з постачання, реалізації (продажу) туристичними операторами туристич-
них продуктів нерезидентів на території України.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 грудня 2020 р. № 1638-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 13 жовтня 2020 р. № 1269
Внести зміну до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 

2020 р. № 1269 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», 
виклавши абзац другий в такій редакції:

«особам, які були власниками повністю зруйнованих житлових будинків, що під-
тверджується документами про наявність у постраждалих права власності на відпо-
відні будинки на момент надзвичайної ситуації, або їх спадкоємцям, які проживали 
у відповідних будинках на момент надзвичайної ситуації, що підтверджується довід-
кою нотаріуса про заведення спадкової справи і встановлення кола спадкоємців, які 
прийняли спадщину, та документами про місце проживання спадкоємців, — 300 тис. 
гривень у розрахунку за один повністю зруйнований житловий будинок. Якщо по-
страждала особа була власником більше ніж одного повністю зруйнованого внаслі-
док надзвичайної ситуації житлового будинку, допомога виплачується лише за один 
такий будинок;».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до:
1. Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунко-

во — касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ 
«УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила), які розміщені для озна-
йомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах 
у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» 
№ 105 від 09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, 
наступних змін, а саме:

1.) Викласти термін ««CVV2» (Card verification value) — код, «CVC2» 
(Card verification code) — код» у наступній редакції:

«CVV2» (Card verification value) — код, «CVC2» (Card verification code) — 
код — 3-значний код безпеки, який надрукований на зворотній стороні 
картки МПС «Visa Inc.» або «Master Card Worldwide» відповідно або який 
відображається за відповідним запитом Клієнта у СДБО після підтвер-
дження Клієнтом запиту ОТР і використовується як додатковий захист 
від підробки картки. Номер CVC2 або CVV2 є підписом Клієнта та прирів-
нюється до ПІН при оплаті товарів та послуг у мережі Інтернет;»

2.) Викласти п. 5.1.9. Правил у наступній редакції:
«5.1.9. Підключити/відключити послугу Star Inform або змінити номер 

мобільного телефону за карткою Клієнт/Держатель додаткової картки 
може:

- в обслуговуючому відділенні Банку;
- шляхом звернення до StarContact.
- Клієнт/Держатель додаткової картки також може підключити/від-

ключити послугу Star Inform або змінити номер мобільного телефону за 
карткою (окрім карток, випущених до карткового Рахунку в національній 
валюті України Клієнту, на ім’я якого відкрито такий Рахунок):

- у будь-якому банкоматі Банку; 
- у системі UKRSIB online.
Держатель додаткової картки може підключити/відключити послугу 

Star Inform або змінити номер мобільного телефону тільки за карткою, 
випущеною на його ім’я.

Відключити послугу Star Inform можливо також за допомогою SMS-
запиту відповідно до п. 5.1.14. Правил.

Послуга активується/деактивується відразу після підключення/від-
ключення. Кількість підключень/відключень послуги необмежена.»

3.) Викласти п. 5.1.10. Правил у наступній редакції:
«5.1.10. Підключити/відключити послугу Star Inform+ або змінити но-

мер мобільного телефону Клієнт, на ім’я якого відкриті Рахунки в рамках 
зазначених у п. 5.1.5. Тарифних планів, може:

- у будь-якому банкоматі Банку; 
- у системі UKRSIB online;
- в обслуговуючому відділенні Банку;
- шляхом звернення до StarContact.
До послуги Star Inform+ Клієнт, на ім’я якого відкрито Рахунок/-и, та-

кож може підключитися, надіславши SMS-запит на номер, що зазначе-
ний на сайті Банку www.my.ukrsibbank.com, у форматі: ХХХХ%YYYY_ 
SMS, де ХХХХ — перші 4 цифри номера картки, а YYYY — останні 4 
цифри номера картки (при підключенні здійснюються перевірки відпо-
відності номера картки та номера телефону, який Клієнт раніше надав 
Банку: у разі якщо направлені вірні дані, то до послуги Star Inform+ буде 
підключена вказана в запиті картка та номер телефону, з якого було на-
діслано запит).

Відключити послугу Star Inform+ можливо також за допомогою SMS-
запиту відповідно до п. 5.1.14. Правил.

Особливості підключення послуги Star Inform+:
- картку, що випущена до Рахунку в іноземній валюті Клієнту/Держа-

телю додаткової картки, неможливо підключити до послуги Star Inform+ 
(до такої картки можливо підключити тільки послугу Star Inform);

- картку, що випущена Держателю додаткової картки до Рахунку в 
національній валюті України, неможливо підключити до послуги Star 
Inform+ (до такої картки можливо підключити тільки послугу Star Inform);

- картку, що випущена до Рахунку в національній валюті України Клі-
єнту, на ім’я якого відкрито Рахунок/-и в рамках зазначених у п. 5.1.5. 
Тарифних планів, та за якою не підключено жодної послуги SMS-
інформування або підключена одна з послуг Star Inform чи Star Inform+, 
у будь-якому банкоматі Банку та у системі UKRSIB online можливо під-
ключити тільки до послуги Star Inform+ (підключення Star Inform недо-
ступне).

Послуга активується/деактивується відразу після підключення/від-
ключення. У випадку деактивації послуги, Клієнт, на ім’я якого відкри-
то Рахунок/-и, отримує інформаційне повідомлення про деактивацію по-
слуги. Кількість підключень/відключень послуги необмежена.».

4.) Викласти п. 5.1.12. Правил у наступній редакції:
«5.1.12. У рамках послуги Star Inform Банк надсилає інформаційне по-

відомлення Клієнту, на ім’я якого відкрито Рахунок/-и, в разі здійснен-
ня операцій за картковим Рахунком у відділенні Банку та за допомогою 
системи UKRSIB online. Інформаційне повідомлення надсилаються при 
здійсненні операцій поповнення карткового Рахунку (готівкове поповне-
ння без використання платіжної картки, безготівкове поповнення, у тому 
числі за допомогою послуги «Постійне/Довгострокове доручення»), ви-
даткових операцій (видача готівки з Рахунку без використання платіжної 
картки, безготівкове перерахування коштів з карткового Рахунку, у то-
му числі на погашення кредитів Клієнта за допомогою послуги «Договір-
не списання»), та інших операцій (блокування коштів під час здійснен-
ня операції, блокування картки, зміна ПІН-коду, отримання одноразового 
пароля під час здійснення інтернет-платежів з використанням техноло-
гії «3D Secure», інформування про неуспішні операції/відміну операцій). 
Банк не надсилає інформаційних повідомлень у випадку успішно про-
ведених операцій з поповнення рахунку мобільного оператора, успішної 
операції з оплати комунальних послуг, а також у разі нарахування відсо-
тків на залишок коштів по накопичувальному рахунку. Держателю до-
даткової картки у рамках послуги Star Inform Банк надсилає інформа-
ційне повідомлення тільки про операції, проведені з використанням пла-
тіжної картки.»

5.) Викласти п. 5.1.13. Правил у наступній редакції:
«5.1.13. У рамках послуги Star Inform+ Банк надсилає Клієнту, на ім’я 

якого відкрито Рахунок/-и, інформаційне повідомлення за послугою Star 
Inform, що зазначені в п. 5.1.11 Правил, та розширений набір інформа-
ційних повідомлень у залежності від обраного тарифного плану:

- для продукту «Кредитна картка з пільговим періодом» — інформа-
ційне повідомлення про нарахування обов’язкового щомісячного плате-
жу, повну суму заборгованості за овердрафтом, нарахування комісій за 
обслуговування овердрафту, підключення послуги Star Inform+ та корис-
тування послугою Star Inform/Star Inform+;

- для пакетних пропозицій — інформаційне повідомлення про нараху-
вання періодичної комісії за обслуговування Рахунків, розмір зменшення 

базової періодичної комісії за обслуговування Рахунків (відповідно до п. 
6.1.9.), страхові платежі, нарахування відсотків за Рахунком/-ами Тариф-
ного плану, поповнення накопичувального/-их Рахунку/-ів, безготівкове 
перерахування коштів з накопичувального/-их Рахунку/-ів (у тому числі 
за допомогою послуги «Договірне списання» на погашення кредитів Клі-
єнта та/або на погашення комісій, що виникли за іншими рахунками Клі-
єнта), користування послугою Star Inform/Star Inform+.»

6.) Викласти п.9.1. п.9 «Використання інформації» у наступній редак-
ції:

«9.1. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право збира-
ти, зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використовувати, 
поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Клієнта, ві-
домі Банку та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням 
Договору, у тому числі банківську та комерційну таємницю та/або персо-
нальні дані Клієнта):

- яка відповідно до законодавства входить до складу кредитної істо-
рії (у тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших 
базах даних публічного використання) — до/від/через бюро кредитних 
історій, які створені та здійснюють діяльність відповідно до законодав-
ства України, у порядку, визначеному Законом України «Про організацію 
формування та обігу кредитних історій». Інформація про назву та адре-
су бюро кредитних історій, до яких АТ «УКР СИББАНК» буде передава-
ти інформацію для формування кредитних історій, опублікована в газеті 
«Голос України», а також на офіційному сайті Банку www.my.ukrsibbank.
com. Сторони також домовилися, що Клієнт згоден з тим, що Банк має 
право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної історії 
іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функ-
цій або надання послуг Банку в обсязі, який буде визначено Банком са-
мостійно з урахуванням вимог законодавства України;

- необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Кредит-
ний реєстр Національного банку України; 

- необхідну при внесенні інформації про боржника до реєстрів обтя-
жень при укладенні договорів забезпечення виконання зобов’язань за 
Договором;

- необхідну для укладання та/або виконання договорів страхування — 
до/від/через страхових(-і) компаній(-ї);

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги, 
та/або переведення боргу за даним Договором, та/або укладення інших 
цивільно-правових угод відповідно до законодавства — до відповідних 
фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх 
функцій або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежуючись по-
слугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, про-
ведення заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Клієнта, 
проведення акцій, та/або розіграшів, та/або програм лояльності, що здій-
снюються, в тому числі у співробітництві з міжнародними платіжними 
системами «MasterCard» та/або «Visa» до їх платіжних організацій, ма-
теринських компаній та їх афілійованих осіб, та/або Провайдерам тощо 
відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком 
договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги 
стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отри-
маних банківської ліцензії та письмових дозволів, та/або спрямовані на 
виконання умов Договору та/або договорів, за якими надається забезпе-
чення виконання зобов’язань за Договором;

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодав-
ства та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принци-
пом екстратериторіальності виконання санкційних та/або інших заходів у 
сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю 
за іноземними активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо опо-
даткування іноземних рахунків» (FATCA) тощо.

Діючи в якості абонента відповідно до законодавства, що регулює від-
носини у сфері використання національної системи електрон ної дистан-
ційної ідентифікації (Система BankID НБУ), Банк повідомляє, що також:

- здійснює оброблення персональних даних Клієнта з метою належ-
ного функціонування Системи BankID НБУ. Для цієї мети Банк має пра-
во в тому числі поширювати, передавати персональні дані Клієнта Націо-
нальному Банку України (з метою вирішення спорів між Банком та інши-
ми абонентами Системи BankID НБУ та користувачом (Клієнтом) Систе-
ми BankID НБУ для завершення розрахунків за надані послуги Клієнту) та 
особам, які є абонентами Системи BankID НБУ, що надають послуги Клі-
єнту використовуючи Систему BankID НБУ.

- надає відомості про наявність банківського рахунку Клієнта особам, 
які є абонентами Системи BankID НБУ, що надають послуги Клієнту ви-
користовуючи Систему BankID НБУ.

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта 
можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі та тільки особам, яким 
надано необхідні повноваження на отримання відповідної інформа-
ції згідно з нормами Законодавства та/або Законодавства з принципом 
екстратериторіальності та/або відповідних угод (при їх наявності і необ-
хідності укладення), та/або виконання санкційних та/або інших заходів у 
сфері фінансового моніторингу.

Клієнт надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим 
пунктом каналами зв’язку, що використовуються Банком для передачі 
такої інформації і є захищеними.

 Банк має право інформувати Клієнта про стан обслуговування забор-
гованості за Договором, строки здійснення чергових платежів, надавати 
Клієнту іншу інформацію, у тому числі конфіденційну або таку, що міс-
тить банківську таємницю щодо Клієнта та/або персональні дані Клієнта, 
шляхом надсилання інформаційних повідомлень на телефонний номер 
та/або e-mail Клієнта, наданий Клієнтом останнім до Банку, та/або через 
систему дистанційного обслуговування UKRSIB online, у якій Клієнт є за-
реєстрованим користувачем, та/або іншим шляхом з урахуванням вимог 
законодавства та/або умов укладеного Договору.

 Своїм підписом під Договором Клієнт засвідчує, що він розуміє та по-
годжується з режимом використання інформації, що зазначений у цьо-
му пункті, а також що він належним чином повідомлений про можли-
вість включення персональних даних Клієнта, що стали або стануть відо-
мі Банку у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних да-
них АТ «УКРСИББАНК». При цьому Сторони погодили, що Клієнт не ма-
тиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, 
зазначеної в цьому пункті.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в 
офіційному друкованому виданні, а саме: 05.01.2021 р.

Датою початку дії змін до Правил, які викладені у п. 1 та п. 6 цього по-
відомлення  є  05.01.2021 р.

Датою початку  дії  змін  до Правил, які викладені у п. 2,3,4,5 цього по-
відомлення  є  05.02.2021 р.

2. Правил (договірних умов) відкриття, використання і обслуго-
вування поточних рахунків фізичних осіб у національній і інозем-
них валютах в АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила об-
слуговування рахунків), які розміщені для ознайомлення на сай-
ті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у примі-
щеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр»  
№ 116(4366) від 20.06.2008 р., з усіма наступними змінами та доповне-
ннями, наступних змін, а саме:

1) Викласти п.12.1. Правил обслуговування рахунків у наступній ре-
дакції:

«12.1. Уклавши Договір, Клієнт надає Банку свою згоду та право зби-
рати, зберігати протягом необмеженого часу, обробляти, використову-
вати, поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Клієн-
та, відомі Банку та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконан-
ням Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю та/або 
персональні дані Клієнта):

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги 
та/або переведення боргу за Договором та/або укладення інших цивіль-
но-правових угод відповідно до законодавства України — до відповідних 
фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх 
функцій або надання послуг Банку включаючи, але не обмежуючись по-
слугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, про-
ведення заходів щодо впорядкування існуючої заборгованості Клієнта 
тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та 
Банком договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або 
послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на під-
ставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів та/або спря-
мовані на виконання умов Договору;

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог Законодав-
ства та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства з принци-
пом екстратериторіальності виконання санкційних та/або інших заходів у 
сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю 
за іноземними активами США (OFAC), вимог Закону США «Щодо опо-
даткування іноземних рахунків» (FATCA) тощо.

Діючи в якості абонента відповідно до законодавства, що регулює від-
носини у сфері використання національної системи електрон ної дистан-
ційної ідентифікації (Система BankID НБУ), Банк повідомляє, що також:

- здійснює оброблення персональних даних Клієнта з метою належ-
ного функціонування Системи BankID НБУ. Для цієї мети Банк має пра-
во в тому числі поширювати, передавати персональні дані Клієнта Націо-
нальному Банку України (з метою вирішення спорів між Банком та інши-
ми абонентами Системи BankID НБУ та користувачом (Клієнтом) Систе-
ми BankID НБУ для завершення розрахунків за надані послуги Клієнту) та 
особам, які є абонентами Системи BankID НБУ, що надають послуги Клі-
єнту використовуючи Систему BankID НБУ.

- надає відомості про наявність банківського рахунку Клієнта особам, 
які є абонентами Системи BankID НБУ, що надають послуги Клієнту ви-
користовуючи Систему BankID НБУ.

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта 
можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі та тільки особам, яким 
надано необхідні повноваження на отримання відповідної інформа-
ції згідно з нормами Законодавства та/або Законодавства з принципом 
екстратериторіальності та/або відповідних угод (при їх наявності і необ-
хідності укладення), та/або виконання санкційних та/або інших заходів у 
сфері фінансового моніторингу.

Клієнт надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим 
пунктом каналами зв’язку, що використовуються Банком для передачі 
такої інформації і є захищеними. 

Банк має право інформувати Клієнта про стан обслуговування забор-
гованості за Договором, строки здійснення чергових платежів, надавати 
Клієнту іншу інформацію, в тому числі конфіденційну або таку, що міс-
тить банківську таємницю щодо Клієнта та/або персональні дані Клієнта, 
шляхом надсилання інформаційних повідомлень на телефонний номер 
та/або e-mail Клієнта, наданий Клієнтом останнім до Банку, та/або через 
систему дистанційного обслуговування UKRSIB online, у якій Клієнт є за-
реєстрованим користувачем, та/або іншим шляхом, з урахуванням ви-
мог законодавства та/або умов укладеного Договору.

Банк не несе відповідальність за своєчасність та доставку інформа-
ційних повідомлень. Доставка інформаційних повідомлень не є гаран-
тованою і може бути не здійснена або здійснена із затримкою, зокрема 
на період обслуговування транспортної мережі операторів, або у випад-
ках її збоїв, або якщо абонент знаходиться поза зоною дії мереж тощо.

Своїм підписом під Договором Клієнт засвідчує, що він розуміє та по-
годжується з режимом використання інформації, що зазначений у цьо-
му пункті, а також що він належним чином повідомлений про можли-
вість включення персональних даних Клієнта, що стали або стануть відо-
мі Банку у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних да-
них АТ «УКРСИББАНК». При цьому, Сторони погодили, що Клієнт не ма-
тиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, 
зазначеної в цьому пункті.

Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що ста-
новить банківську таємницю, та несе відповідальність за її збереження у 
порядку, встановленому законодавством України.

2. ) У зв’язку із кадровими змінами у Банку вважати Правила підписа-
ними Заступником Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» — Начальни-
ком Юридичного департаменту Полянчук О.В.

Датою публікації змін до Правил обслуговування рахунків є публі-
кація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме: 
05.01.2021 р.

Датою початку дії змін до Правил  є  05.01.2021 р.
3. Правил (договірних умов) споживчого кредитування позичальни-

ків АТ «УКРСИББАНК» з можливістю відкриття та розрахунково-касово-
го обслуговування карткових (поточних) рахунків (зі змінами) (далі — 
Правила споживчого кредитування), з усіма наступними змінами та до-
повненнями, наступних змін, а саме:

1) Викласти п. 9.5. Правил споживчого кредитування у наступній ре-
дакції:

«9.5. Уклавши Договір, Позичальник надає Банку свою згоду та пра-
во збирати, в тому числі шляхом фотографування Позичальника, збері-
гати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію (дані про 
Позичальника, відомі Банку та/або третім особам, в тому числі отрима-
ні шляхом фотографування Позичальника, у зв’язку з укладенням та ви-
конанням Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю та/
або персональні дані Позичальника):



5 січня 2021 року, вівторок, № 1 www.ukurier.gov.ua 11

ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

- яка відповідно до законодавства входить до складу кредитної іс-
торії (у тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та 
інших базах даних публічного використання) — до/від/через бюро 
кредитних історій, які створені та здійснюють діяльність відповідно 
до законодавства України, у порядку, визначеному Законом України 
«Про організацію формування та обігу кредитних історій». Інформа-
ція про назву та адресу бюро кредитних історій, до яких АТ «УКРСИБ-
БАНК» буде передавати інформацію для формування кредитних іс-
торій, опублікована в газеті «Голос України», а також на офіційному 
сайті Банку www.my.ukrsibbank.com. Сторони також домовилися, що 
Позичальник згоден з тим, що Банк має право надати необхідну ін-
формацію щодо формування кредитної історії іншим особам, яким 
ця інформація необхідна для виконання своїх функцій або надання 
послуг Банку в обсязі, який буде визначено Банком самостійно з ура-
хуванням вимог законодавства України;

- необхідну при передачі/отриманні інформації до/від/через Кре-
дитний реєстр Національного банку України; 

- необхідну при внесенні інформації про боржника до реєстрів об-
тяжень при укладенні договорів забезпечення виконання зобов’язань 
за Договором;

- необхідну для укладання та/або виконання договорів страхуван-
ня — до/від/через страхових(-і) компаній(-ї);

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимо-
ги, та/або переведення боргу за даним Договором, та/або укладення 
інших цивільно-правових угод відповідно до законодавства — до від-
повідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого договору;

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними сво-
їх функцій або надання послуг Банку, включаючи, але не обмежу-
ючись послугами з відповідального зберігання документів, ведення 
архівів, проведення заходів щодо впорядкування існуючої заборго-
ваності Позичальника, проведення акцій, та/або розіграшів, та/або 
програм лояльності, що здійснюються, в тому числі у співробітництві 
з міжнародними платіжними системами «MasterCard» та/або «Visa» 
до їх платіжних організацій, материнських компаній та їх афілійова-
них осіб, та/або Провайдерам, тощо відповідно до укладених між та-
кими особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що пе-

редбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної 
діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих банківської 
ліцензії та письмових дозволів, та/або спрямовані на виконання умов 
Договору та/або договорів, за якими надається забезпечення вико-
нання зобов’язань за Договором;

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодав-
ства України та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства 
з принципом екстратериторіальності виконання санкційних та/або ін-
ших заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій 
Служби контролю за іноземними активами США (OFAC), вимог За-
кону США «Щодо оподаткування іноземних рахунків» (FATCA) тощо. 

• Діючи в якості абонента відповідно до законодавства, що регу-
лює відносини у сфері використання національної системи електро-
нної дистанційної ідентифікації (Система BankID НБУ), Банк повідо-
мляє, що також:

• здійснює оброблення персональних даних Клієнта з метою на-
лежного функціонування Системи BankID НБУ. Для цієї мети Банк 
має право в тому числі поширювати, передавати персональні дані 
Клієнта Національному Банку України (з метою вирішення спорів між 
Банком та іншими абонентами Системи BankID НБУ та користувачом 
(Клієнтом) Системи BankID НБУ для завершення розрахунків за нада-
ні послуги Клієнту) та особам, які є абонентами Системи BankID НБУ, 
що надають послуги Клієнту використовуючи Систему BankID НБУ.

• надає відомості про наявність банківського рахунку Клієнта осо-
бам, які є абонентами Системи BankID НБУ, що надають послуги Клі-
єнту використовуючи Систему BankID НБУ.

 Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про По-
зичальника можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі та тіль-
ки особам, яким надано необхідні повноваження на отримання від-
повідної інформації згідно з нормами законодавства України та/або 
Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відповід-
них угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконан-
ня санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу.

Позичальник надає згоду на передачу інформації про нього згідно 
з цим пунктом каналами зв’язку, що використовуються Банком для 
передачі такої інформації і є захищеними.

 Банк має право надати необхідну інформацію щодо формування 
кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для 
виконання своїх функцій або надання послуг Банку в обсязі, який 
буде визначено Банком самостійно з урахуванням вимог законодав-
ства України. 

Банк має право інформувати Позичальника про стан обслуговуван-
ня заборгованості за кредитом, строки здійснення чергових платежів, 
надавати Позичальнику іншу інформацію, в тому числі конфіденційну 
або таку, що містить банківську таємницю щодо Позичальника, шля-
хом надсилання інформаційних повідомлень на телефонний номер та/
або e-mail Позичальника, наданий останнім до Банку, та/або через сис-
тему дистанційного обслуговування UKRSIB online, у якій Позичальник 
є зареєстрованим користувачем, та/або іншим шляхом, з урахуванням 
вимог законодавства та/або умов укладеного Договору.

Своїм підписом під Договором Позичальник засвідчує, що він ро-
зуміє та погоджується з режимом використання інформації, що за-
значений у цьому пункті, а також що він належним чином повідомле-
ний про можливість включення персональних даних Позичальника, 
що стали або стануть відомі Банку у ході виконання Договору, в то-
му числі шляхом фотографування Позичальника, до будь-якої бази 
персональних даних АТ «УКРСИББАНК». Укладання Договору здій-
снюється тільки у разі та за умови отримання Банком згоди від По-
зичальника на його фотографування та обробку персональних да-
них Позичальника, отриманих шляхом фотографування, на зазначе-
ні у цьому пункті Правил цілі. При цьому Сторони погодили, що Пози-
чальник не матиме до Банку жодних претензій в разі вчинення остан-
нім будь-якої дії, зазначеної в цьому пункті.».

Датою публікації змін до Правил споживчого кредитування є пу-
блікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а 
саме: 05.01.2021 р.

Датою початку дії змін до Правил  є  05.01.2021 р.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» -
Начальник Юридичного департаменту    Полянчук О.В. 

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу Сумської області Кравченко А.В. по-
відомляє, що після смерті ТУРЧИН ОЛЬГИ ФЕДОРІВНИ, громадянки України, 12 серпня 1927 року наро-
дження, яка померла 01 лютого 2018 року, останнім місцем реєстрації якої було: село Вовківці, 2-й провулок 
Шкільної, будинок 1, Роменського району Сумської області, була заведена спадкова справа. Просимо усіх 
спадкоємців у строк до 01 лютого 2021 року звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, місто Ромни, вулиця 
Аптекарська, будинок 1 (офіс нотаріуса), або за телефонами: (05448) 5-18-85, 098-556-86-85, 066-430-24-47.

Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу Сумської області Кравченко А.В. пові-
домляє, що після смерті ПАВЛУСЕНКО ОЛЕКСАНДРИ ТЕРЕНТІЇВНИ, громадянки України, 19 квітня 1915 ро-
ку народження, яка померла 08 травня 2001 року, останнім місцем реєстрації якої було: село Житнє, вулиця 
Роменська, будинок 5, Роменського району Сумської області, була заведена спадкова справа. Просимо усіх 
спадкоємців у строк до 01 лютого 2021 року звернутися до нотаріуса за адресою: 42000, місто Ромни, вулиця 
Аптекарська, будинок 1 (офіс нотаріуса), або за телефонами: (05448) 5-18-85, 098-556-86-85, 066-430-24-47.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 28 грудня 2020 р. № 1359 
Київ

Деякі питання організації роботи оперативно-
диспетчерських служб центрів екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф, що додається.
2. Внести зміни до Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про 

виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1118 (Офіційний вісник України, 2012 р.,  
№ 92, ст. 3741), виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету  Міністрів України 
від 28 грудня 2020 р. № 1359

ПОРЯДОК 
роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги  

та медицини катастроф
1. Цей Порядок встановлює вимоги до роботи центральних оперативно-диспетчерських служб 

центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі — оперативно-диспетчерська 
служба).

2. До мережі центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі — центр) вхо-
дять:

1) оперативно-диспетчерська служба;
2) станція;
3) підстанція;
4) пункт постійного базування;
5) пункт тимчасового базування.
Мережа центру планується залежно від потреб регіону.
3. Центр функціонує за принципом екстериторіальності відповідно до Закону України «Про екс-

трену медичну допомогу».
4. Основними завданнями оперативно-диспетчерської служби 
центру є:
1) здійснення заходів щодо:
оперативного і гарантованого отримання та опрацювання викликів екстреної медичної допомо-

ги (далі — виклик), визначення місцезнаходження особи, яка здійснює виклик;
визначення місцезнаходження найближчої вільної бригади екстреної (швидкої) медичної допо-

моги (далі — бригада) для передачі інформації та спрямування її на обслуговування виклику, моні-
торинг її дій під час виконання виклику;

супроводу виконання виклику бригадою в частині вибору і корегування маршруту та оператив-
ної передачі інформації про дорожній рух у разі необхідності;

супроводу дій бригади в частині оперативного отримання даних про пацієнта, консультативної 
та довідкової інформації на догоспітальному етапі надання допомоги пацієнту;

визначення закладу охорони здоров’я для госпіталізації пацієнта, взаємодії бригад та закла-
ду охорони здоров’я для його госпіталізації та оперативної передачі до такого закладу інформа-
ції про стан пацієнта;

обміну інформацією з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних», 
у тому числі щодо її захисту, включаючи дані, отримані під час надання медичної допомоги із за-
стосуванням телемедицини, між усіма суб’єктами, які задіяні в опрацюванні екстрених викликів;

2) забезпечення процесу надання консультативної медичної допомоги із застосуванням теле-
медицини;

3) формування банку інформаційних і статистичних даних щодо процесу надання екстреної 
медичної допомоги та мережі екстреної медичної допомоги;

4) проведення постійного моніторингу якості прийому викликів та надання екстреної медич-
ної допомоги;

5) оперативне реагування та здійснення контролю стану функціонування усіх складових екс-
треної медичної допомоги.

5. Оперативно-диспетчерська служба забезпечує ведення електронного документообігу, ре-
гламентованих форм звітності та медичної облікової документації служб екстреної медичної до-
помоги відповідно до нормативно-правових актів, затверджених МОЗ, збір у повному обсязі не-
обхідної звітності та статистичної інформації в цифровому вигляді з дотриманням вимог Законів 
України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист пер-
сональних даних».

6. У структурі мережі центру перебуває одна постійно діюча центральна оперативно-диспетчер-
ська служба, в межах якої приймаються усі виклики з території обслуговування центру.

Автоматизовані робочі місця диспетчерів прийому викликів та диспетчерів напрямків розміщу-
ються у будівлі  оперативно-диспетчерської служби.

7. Центр може мати резервну оперативно-диспетчерську службу для прийому викликів з тери-
торії обслуговування центру в разі порушення стабільного функціонування основної оперативно-
диспетчерської служби. Резервна оперативно-диспетчерська служба не бере участі у прийомі ви-
кликів під час стабільної роботи основної оперативно-диспетчерської служби.

8. У разі порушення стабільного функціонування оперативно-диспетчерської служби для за-
безпечення безперервної роботи центру вживаються необхідні заходи з відновлення роботи цен-
тру в режимі відсутності телефонного зв’язку, електропостачання, роботи автоматизованих ро-
бочих місць, тощо.

План дій з описом заходів та алгоритмів роботи, що застосовуються під час надзвичайних си-
туацій, розробляється та затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласни-
ми, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

9. Для забезпечення надійності роботи центру, його відповідності актуальним вимогам нор-
мативно-правових актів та сучасним технологічним стандартам проводиться постійне оновлення 
всього обладнання та підтримка програмного забезпечення оперативно-диспетчерської служби.

10. Для забезпечення високої якості роботи, здійснення контролю за дотриманням стандар-
тів роботи оперативно-диспетчерської служби та моніторингу якості надання екстреної медичної 
допомоги медичні інформаційні системи оперативно-диспетчерської служби під’єднуються до ін-
формаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф «Централь103» (далі — інформаційно-ана-
літична система «Централь103»), передають оперативну інформацію в режимі он-лайн та інфор-
мацію про наявні ресурси мережі екстреної медичної допомоги до інформаційно-аналітичної сис-
теми «Централь103» у визначені регламентом функціонування зазначеної системи «Централь103» 
строки.

Перелік необхідної інформації для передачі визначається регламентом функціонування інфор-
маційно-аналітичної системи «Централь103».

Порядок функціонування та регламент роботи інформаційно-аналітичної системи «Цен-
траль103» визначається МОЗ.

11. Дії суб’єктів, що беруть участь в операційних процесах під час роботи оперативно-диспет-
черської служби, включно з системними діями медичної інформаційної системи територіальної 
оперативно-диспетчерської служби, адміністративними працівниками оперативно-диспетчерської 
служби, всіма членами бригад фіксуються та накопичуються у сховищі даних медичної інформа-
ційної системи оперативно-диспетчерської служби. Оперативні та статистичні дані, що містить ме-
дична інформаційна система оперативно-диспетчерської служби, зберігаються, можуть бути від-
новлені та перевірені.

Дані, передані до інформаційно-аналітичної системи «Централь103», повинні відповідати тим, 
що містить медична інформаційна система оперативно-диспетчерської служби.

12. Виклик, що надійшов із території обслуговування центру та був прийнятий оперативно-дис-
петчерською службою, може переадресовуватися до будь-якої іншої оперативно-диспетчерської 
служби. Передача виклику здійснюється через інформаційно-аналітичну систему «Централь103» 
відповідно до регламенту функціонування зазначеної системи.

13. З метою здійснення внутрішнього контролю роботи оперативно-диспетчерської служби 
відповідальними особами центру проводиться аналіз аудіозаписів викликів та інформації щодо 
виїздів бригад.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 21 листопада 2012 р. № 1118  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2020 р. № 1359)
ПОРЯДОК 

інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної 
допомоги та їх направлення на місце події

1. Цей Порядок встановлює вимоги щодо інформування бригад екстреної (швидкої) медичної 
допомоги (далі — бригади) про виклик екстреної медичної допомоги (далі — виклик) та їх направ-
лення на місце події з метою забезпечення своєчасного надання екстреної медичної допомоги лю-
дині, яка перебуває у невідкладному стані (далі — екстрена медична допомога), недопущення ви-
падків неприбуття або несвоєчасного прибуття бригад на місце події.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) диспетчер напрямку — диспетчер оперативно-диспетчерської служби, або оператор опера-

тивно-диспетчерської служби, на якого покладено обов’язки із здійснення інформаційного супро-
воду та координації дій бригади на всіх етапах надання екстреної медичної допомоги за викликом, 
у тому числі з координації дій бригади з іншими екстреними службами;

2) диспетчер прийому виклику — диспетчер оперативно-диспетчерської служби або оператор 
оперативно-диспетчерської служби, на якого покладено обов’язки з прийому та обробки звернень 
про необхідність надання екстреної медичної допомоги;

3) електронна карта виїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги — електронний 
(цифровий) аналог форми первинної облікової документації 110/о «Карта виїзду швидкої медич-
ної допомоги», що затверджена МОЗ;

4) класифікатор станів пацієнта — документ, який містить перелік станів пацієнта у вигляді сис-
теми кодів, який дає можливість чітко описати медичні аспекти екстреної події, що трапилася. Та-
кож містить опис обставин, за яких трапилася подія;

5) протоколи диспетчеризації — уніфікована система прийому викликів, що використовуєть-
ся для класифікації станів пацієнта і визначення категорії та пріоритету викликів, а також надан-
ня пост-диспетчерської підтримки відповідно до інструкцій про надання допомоги постраждалим 
до прибуття бригади;

6) старший диспетчер зміни — працівник системи екстреної медичної допомоги, який здій-
снює оперативне керування поточною зміною оперативно-диспетчерської служби, координує ро-
боту центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі — центр) з іншими екс-
треними службами;

7) статус реагування на виклик — відображення поточного етапу обслуговування виклику екс-
треної медичної допомоги;

8) територія обслуговування — територія адміністративно-територіальної одиниці, на якій від-
повідний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечує організацію та 
надання екстреної медичної допомоги.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства 
України про охорону здоров’я, Законі України «Про екстрену медичну допомогу» та інших норма-
тивно-правових актах України.

3. Інформація про необхідність надання екстреної медичної допомоги від будь-якої особи, яка 
звернулася за її наданням, надходить від оператора системи екстреної допомоги населенню за 
єдиним телефонним номером 112 до центральної оперативно-диспетчерської служби центру екс-
треної медичної допомоги та медицини катастроф (далі — оперативно-диспетчерська служба) для 
опрацювання та передачі бригадам.

4. Оператори телекомунікації здійснюють маршрутизацію викликів за єдиним телефонним но-
мером екстреної медичної допомоги 103 від осіб, які перебувають у межах відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь), або 
повідомлень від операторів системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112 до 
оперативно-диспетчерської служби центру відповідної території обслуговування в порядку, що ви-
значається Адміністрацією Держспецзв’язку.

5. З метою забезпечення контролю за своєчасністю отримання викликів та реагування на них 
у медичній інформаційній системі оперативно-диспетчерської служби здійснюється автоматична 
фіксація часу надходження всіх звернень до оперативно-диспетчерської служби телефоном в го-
лосовому форматі або неголосовим способом зв’язку (цифрові повідомлення тощо). Одразу піс-
ля фіксації відповідні часові значення в режимі он-лайн передаються до інформаційно-аналітичної 
системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної до-
помоги та медицини катастроф «Централь103» (далі — інформаційно-аналітична система «Цен-
траль103»).

Виклики, що надходять на службові телефонні номери оперативно-диспетчерської служби 
(103, 112, номери консультаційного центру тощо), автоматично записуються та зберігаються про-
тягом трьох років у сховищі даних медичної інформаційної системи оперативно-диспетчерської 
служби.

6. Для забезпечення отримання інформації про виклики у складі оперативно-диспетчерської 
служби визначаються диспетчери прийому викликів та диспетчери напрямку.

7. Кожна робоча зміна оперативно-диспетчерської служби повинна мати у складі не менше од-
ного працівника, який володіє англійською мовою.

8. Диспетчер прийому виклику здійснює прийом та обробку всіх викликів, а саме:
1) приймає виклик;
2) заповнює електронні форми первинної медичної облікової документації;
3) передає зазначену інформацію диспетчеру напрямку;
4) надає довідкову інформацію населенню, якщо в оперативно-диспетчерській службі не пе-

редбачено іншої відповідальної особи;
5) надає оперативну інформаційно-консультативну підтримку звернень населення за екстре-

ною медичною допомогою.
9. Диспетчер напрямку приймає рішення про направлення бригади на виклик та виконує всю 

подальшу комунікацію з нею, а саме:
приймає від диспетчера прийому викликів електронну карту виїзду бригади екстреної (швид-

кої) медичної допомоги;
визначає бригаду або підтверджує вибір бригади електронною системою;
контролює передачу електронної карти виїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомо-

ги керівникові бригади;
отримує від бригади підтвердження щодо приймання виклику;
здійснює інформаційний супровід та координацію дій бригади на всіх етапах надання екстре-

ної медичної допомоги за викликом, у тому числі координацію дій бригади з іншими екстрени-
ми службами;

передає до закладів охорони здоров’я інформацію щодо необхідності госпіталізації пацієнтів 
за викликами;

отримує повідомлення про обсяг екстреної медичної допомоги, наданої за викликом;
залучає додаткові бригади до надання екстреної медичної допомоги у разі наявності великої 

кількості постраждалих на місці події.
10. Розпорядження диспетчера напрямку є обов’язковими до виконання бригадами.
11. Причини виклику обов’язково заповнюються диспетчером прийому виклику відповідно до 

класифікатора станів пацієнта, що визначається МОЗ.
12. Після вибору диспетчером прийому виклику коду стану пацієнта з класифікатора станів па-

цієнта визначення пріоритету здійснюється автоматично відповідно до класифікатора станів паці-
єнта. За відсутності необхідної інформації щодо виклику диспетчер прийому викликів може зміни-
ти рішення та самостійно визначити пріоритет відповідно до класифікатора станів пацієнта.

13. Інформація про виклики, що належать до категорії неекстрених, передається у відповідні 
заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу. Порядок взаємодії центрів та 
центрів первинної медико-санітарної допомоги під час спільної обробки звернень щодо надання 
екстреної медичної допомоги визначається МОЗ.

14. Зміни статусів реагування на виклик відображаються в медичній інформаційній системі 
оперативно-диспетчерської служби та передаються до інформаційно-аналітичної системи «Цен-
траль103».

15. Оновлення інформації про виклик відображається в медичній інформаційній системі опе-
ративно-диспетчерської служби та передається до інформаційно-аналітичної системи «Цен-
траль103». Інформація про особу, що внесла відповідні зміни, фіксується в електронній системі 
оперативно-диспетчерської служби.

16. У разі надходження виклику неголосовим способом зв’язку (цифрові повідомлення тощо) 
диспетчер прийому викликів перевіряє надану інформацію та підтверджує виклик, після чого від-
разу передає його диспетчеру напрямку.

17. Диспетчер прийому викликів може скасувати заявку на виклик, отриману неголосовим спо-
собом зв’язку (цифрові повідомлення тощо), якщо вона містить помилкову інформацію або є по-
вторним зверненням.

18. Прийнятий диспетчером прийому викликів виклик однієї оперативно-диспетчерської служ-
би та відповідна електронна карта виїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги можуть 
бути автоматично переадресовані диспетчеру напрямку з будь-якої іншої оперативно-диспетчер-
ської служби. У разі необхідності диспетчер напрямку однієї оперативно-диспетчерської служби 
може передати виклик диспетчеру напрямку іншої оперативно-диспетчерської служби.

19. У разі надходження виклику з-поза меж території обслуговування центру диспетчер при-
йому викликів зобов’язаний прийняти виклик та передати виклик диспетчеру напрямку своєї опе-
ративно-диспетчерської служби. Диспетчер напрямку приймає рішення щодо обслуговування ви-
клику або його переадресації іншій оперативно-диспетчерській службі. Переадресація викликів 
між оперативно-диспетчерськими службами відбувається через інформаційно-аналітичну систе-
му «Централь103».

20. Бригада забезпечує:
1) приймання від диспетчера напрямку медичної інформації про виклик в електронній формі;
2) заповнення визначеної законодавством первинної медичної облікової документації в елек-

тронному вигляді;
3) заповнення визначеної законодавством первинної медичної облікової документації в папе-

ровому вигляді, а в разі відсутності технічної можливості — заповнення її в електронному вигляді;
4) здійснення заходів щодо надання екстреної медичної допомоги з урахуванням установле-

них нормативів;
5) внесення інформації про статус реагування на виклик в медичну інформаційну систему опе-

ративно-диспетчерської служби;
6) передачу диспетчеру напрямку інформації про велику кількість постраждалих для залучен-

ня додаткових бригад.

ДОКУМЕНТИ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +1 +6 Черкаська -2 +3 +3 +8

Житомирська +2 -3 +1 +6 Кіровоградська -2 +3 +3 +8
Чернігівська +2 -3 0 +5 Полтавська -2 +3 +3 +8
Сумська +1 -4 0 +5 Дніпропетровська -2 +3 +3 +8
Закарпатська -1 +4 +3 +8 Одеська +1 +6 +6 +11
Рівненська -2 +3 +2 +7 Миколаївська 0 +5 +6 +11
Львівська -2 +3 +2 +7 Херсонська 0 +5 +6 +11
Івано-Франківська -2 +3 +2 +7 Запорізька 0 +5 +5 +10
Волинська -2 +3 +2 +7 Харківська +1 -4 0 +5
Хмельницька -2 +3 +2 +7 Донецька +1 -4 +1 +6
Чернівецька -2 +3 +2 +7 Луганська 0 -5 0 +5
Тернопільська -2 +3 +2 +7 Крим +2 +7 +8 +13
Вінницька -2 +3 +3 +8 Київ -1 +1 +3 +5

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

1..6
2..-3

1..6
1..-4

3..8
-2..3

6..11
0..5

2..7
-2..3

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

У зв’язку із закінченням IV кліматичного періоду 
(1991-2020 рр.), кліматологи Центральної геофізичної 
обсерваторії імені Бориса Срезневського визначили 
нові кліматичні норми для міста Києва у грудні темпе-
ратури повітря і опадів.

Їх нові значення такі: температура повітря -1,8°С (бу-
ло -2,3°С), опади — 47 мм (було 52 мм). 

Річні значення температури повітря +9,0°С (було 
+7,7°С), опадів — 618 мм (було 650 мм).

24.12.2020 Національний банк України прийняв рі-

шення про виключення з Державного реєстру фінансових 

установ ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД» 

(код за ЄДРПОУ 41529821) на підставі заяви зазначеної 

установи.

Колектив редакції газети «Урядовий кур’єр» висловлює 
найщиріші співчуття заступнику завідувача відділу інфор-
маційно-технічних рішень Гриценку Володимиру Вікторо-
вичу у зв’язку з непоправною втратою — раптовою смер-
тю дружини

ВАЛЕНТИНИ МИКОЛАЇВНИ.
Нехай земля їй буде пухом. Розділяємо невимовний біль 

втрати разом з близькими та рідними. 

06.10.2020 року померла 
ТОЛСТА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА, 

12.09.1949 року народження. Четверта Харківська міська 
державна нотаріальна контора повідомляє про відкриття 
спадщини.

Спадкоємці, які бажають оформлювати спадщину, за-
прошуються до IV-ї ХМДНК за адресою: м. Харків, вул. Ва-
силя Мельникова, 2.

Протягом місяця запрошую 
до приватного нотаріуса Дні-
провського міського нотарі-
ального округу Дубовенко В.О.  
(м. Дніпро, вул. князя Володи-
мира Великого, буд.14, прим.1) 
спадкоємців щодо спадщини 

ПОНОМАРЕНКО  
ЛЮДМИЛИ ОЛЕКСАНДРІВНИ,  

померлої 22.05.2020 р.

Втрачений судновий білет 

за МС № 006793 від 22 квіт-

ня 2003 p., на судно «КРИМ»  

№ 6375, виданий на ім’я ГУТО-

РОВА Олексія Олександровича, 

вважати недійсним.

СПІВЧУТТЯ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2020 р. № 1551-р 
Київ

Про підписання Угоди  
між Кабінетом Міністрів  

України та Урядом Федеративної Республіки  
Німеччина про фінансове співробітництво 

(асигнування 2012—2019 років)
Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної 

Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012—2019 років).
Уповноважити Міністра фінансів Марченка Сергія Михайловича  підписати за-

значену Угоду.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 грудня 2020 р. № 1552-р 
Київ

Про підписання Угоди (у формі обміну 
листами) між Урядом України та Урядом 

Китайської Народної Республіки про 
надання Уряду України в особі Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України обладнання 
конференц-системи

Схвалити проект Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Ки-
тайської Народної Республіки про надання Уряду України в особі Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України обладнання конференц-системи.

Уповноважити Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
Петрашка Ігоря Ростиславовича підписати зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 листопада 2020 р. № 1582-р 
Київ

Про підписання Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Китайської 
Народної Республіки щодо поглиблення 

співробітництва в галузі будівництва 
інфраструктури

Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської На-
родної Республіки щодо поглиблення співробітництва в галузі будівництва інфра-
структури.

Уповноважити Міністра інфраструктури Криклія Владислава Артуровича підписа-
ти зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 грудня 2020 р. № 1642-р 
Київ

Про подання до Верховної Ради України 
проекту Закону України «Про вихід з Угоди 
про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок 

та Протоколу про внесення поправок до 
Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський 

зв’язок»
Подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про вихід з Угоди про 

Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок та Протоколу про внесення поправок до Уго-
ди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок» з метою виходу з Угоди про Міжуря-
довий фельд’єгерський зв’язок, вчиненої 22 січня 1993 р. у м. Мінську, та Протоко-
лу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок, вчи-
неного 27 березня 1997 р. у м. Москві та ратифікованого Законом України від 6 лип-
ня 1999 р. № 833-XIV.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 грудня 2020 р. № 1644-р 
Київ

Про схвалення проекту Угоди між Урядом 
України і Організацією економічного 

співробітництва та розвитку про відновлення 
дії Меморандуму про взаєморозуміння 

між Урядом України і Організацією 
економічного співробітництва та розвитку 

щодо поглиблення співробітництва та 
проекту листа Кабінету Міністрів України 
до Генерального секретаря Організації 

економічного співробітництва та розвитку
Схвалити проект Угоди між Урядом України і Організацією економічного співро-

бітництва та розвитку про відновлення дії Меморандуму про взаєморозуміння між 
Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо по-
глиблення співробітництва та проект листа Кабінету Міністрів України до Генераль-
ного секретаря Організації економічного співробітництва та розвитку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 грудня 2020 р. № 1647-р 
Київ

Про підписання Угоди про розподіл 
вуглеводнів, які видобуватимуться у 

межах ділянки Бузівська, між Державою 
Україна та акціонерним товариством 
«Укргазвидобування» і визначення 

уповноваженого органу з питань реалізації 
Угоди

1. Схвалити проект Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки 
Бузівська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Укргазвидобування».

Уповноважити заступника Міністра енергетики Бойка Юрія Миколайовича підпи-
сати зазначену Угоду.

2. Визначити Державну службу геології та надр уповноваженим органом з питань 
реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Бу-
зівська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Укргазвидобування».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 грудня 2020 р. № 1648-р 
Київ

Про підписання Угоди про розподіл 
вуглеводнів, які видобуватимуться у межах 

ділянки Іванівська, між Державою Україна та 
акціонерним товариством «Укргазвидобування» 
і визначення уповноваженого органу з питань 

реалізації Угоди
1. У зв’язку з поінформуванням компанією «Верміліон Юкрейн Експлорейшн Б.В.» 

(Vermilion Ukraine Exploration B.V.) про відмову від укладення угоди про розподіл вуг-
леводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Іванівська, погодитися з пропозиці-
єю Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл про-
дукції щодо укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у меж-
ах ділянки Іванівська, з акціонерним товариством «Укргазвидобування», що відпові-
дає умовам конкурсу та конкурсній заявці.

2. Схвалити  проект Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у меж-
ах ділянки Іванівська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Укргаз-
видобування».

Уповноважити заступника Міністра енергетики Бойка Юрія Миколайовича підпи-
сати зазначену Угоду.

3. Визначити Державну службу геології та надр уповноваженим органом з питань 
реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Іва-
нівська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Укргазвидобування».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 грудня 2020 р. № 1654-р 
Київ

Про підписання Угоди про розподіл 
вуглеводнів, які видобуватимуться у межах 

ділянки Берестянська, між Державою 
Україна та акціонерним товариством 
«Укргазвидобування» і визначення 

уповноваженого органу з питань реалізації 
Угоди

1. Схвалити проект Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у меж-
ах ділянки Берестянська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Укр-
газвидобування».

Уповноважити заступника Міністра енергетики Бойка Юрія Миколайовича підпи-
сати зазначену Угоду.

2. Визначити Державну службу геології та надр уповноваженим органом з питань 
реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Бе-
рестянська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Укргазвидобування».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 грудня 2020 р. № 1655-р 
Київ

Про підписання Угоди про розподіл 
вуглеводнів, які видобуватимуться у межах 

ділянки Балаклійська, між Державою 
Україна та акціонерним товариством 
«Укргазвидобування» і визначення 

уповноваженого органу з питань реалізації 
Угоди

1. У зв’язку з поінформуванням компанією «Верміліон Юкрейн Експлорейшн Б.В.» 
(Vermilion Ukraine Exploration B.V.) про відмову від укладення угоди про розподіл вуг-
леводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Балаклійська, погодитися з пропо-
зицією Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл 
продукції щодо укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у 
межах ділянки Балаклійська, з акціонерним товариством «Укргазвидобування», що 
відповідає умовам конкурсу та конкурсній заявці.

2. Схвалити проект Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у меж-
ах ділянки Балаклійська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Ук-
ргазвидобування».

Уповноважити заступника Міністра енергетики Бойка Юрія Миколайовича підпи-
сати зазначену Угоду.

3. Визначити Державну службу геології та надр уповноваженим органом з пи-
тань реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ді-
лянки Балаклійська, між Державою Україна та акціонерним товариством «Укргаз-
видобування».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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