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Головний санітарний лікар про виконання програми 
вакцинації за умови, якщо не буде збоїв із постачанням 
вакцин

У Міненерго 
призначено міністра 

КЛЮЧОВА ГАЛУЗЬ. 305 народних депутатів підтримали на 
черговому засіданні Верховної Ради кандидатуру віцепрезидента  
НАЕК «Енергоатом» Германа Галущенка на посаду міністра енер-
гетики. «Прошу підтримати таке подання», — звернувся до зали 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час представлення кандидата 
в парламенті.   

Представники партії «Слуга народу» ще 22 квітня обговорили 
кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. 
26 квітня фракція почала збирати підписи за його призначення. А 
28 квітня вдалося заручитися підтримкою Комітету Верховної Ради 
з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Новий міністр працював в Енергоатомі з торішнього травня. У  
2013—2014 роках він уже працював у цій компанії на посаді ви-
конавчого директора з правового забезпечення, повідомляє Укрін-
форм. Свого часу він працював і в органах прокуратури, і в Мініс-
терстві закордонних справ. Обіймав посади заступника керівни-
ка департаменту Секретаріату (Адміністрації) Президента Украї-
ни, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.

ВІКТОР ЛЯШКО:

ЦИФРА ДНЯ

13 000 
храмів працюватимуть на Великодні 

свята, а в релігійних заходах,  
як очікують, візьмуть участь близько 

мільйона осіб

«Дані понад 20 тис. осіб,  
що записалися в лист 

очікування додатка «Дія», 
передано до кабінетів 
щеплень. І я запрошую 
українців віком 18—59 

років записатися  
в цей лист.

Вітання Прем’єр-міністра 
Дениса Шмигаля  
зі святом Великодня
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АКТУАЛЬНЕ  ІНТЕРВ’Ю

У ЄC готові до важкого 
періоду у відносинах  
з РФ і обіцяють діяти 
жорстко в разі її 
вторгнення в Україну

РЕЗОЛЮЦІЯ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ

Понад 200 кілометрів доріг державного 
значення планують  відремонтувати 
цього року тернопільські шляховики, 
розповів «УК» в.о. начальника Служби 
автодоріг в області Микола Довгошия 

ЦИТАТА ДНЯ
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«Кіберзахисники»: з окопу реального до віртуального
РЕІНТЕГРАЦІЯ. Ветерани зможуть здобути професію, корисну не лише для заробітку,  
а й для захисту Батьківщини

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Війна не закінчується з остан-
нім пострілом. Ні для військо-

вих, ні для їхніх родин, меди-
ків чи психологів. А наша війна з 
агресором Росією триває. Та про-

ходять ротації, військові повер-
таються додому. За даними Між-
народної організації праці, понад 
60% з них не можуть або й не хо-
чуть працювати на попередньо-
му місці роботи. 

Про виклики професійної ре-
інтеграції ветеранів розповіла 

очільниця ГО «Жіночий вете-
ранський рух» Андріана Арехта. 
Вона наголосила, що, на жаль, ве-
терани й ветеранки повертаються 
з передової, нерідко маючи про-
блеми зі здоров’ям. Тож потребу-
ють часу на лікування та реабілі-
тацію, отже мають право на до-

даткові вихідні й відпустку. Але 
роботодавцям це, звісно, не дуже 
подобається і вони намагаються 
не відпускати або й просто не бе-
руть цих людей на роботу.  Жін-
кам-ветеранкам, на її переконан-
ня, ще важче. Адже, ніде правди 
діти, в Україні існує дискриміна-

ція під час прийому на роботу і за 
віком, і за статтю. «Не хочуть пра-
цевлаштовувати жінку з дітьми, 
які постійно хворіють. А якщо ти 
ще й ветеранка, тебе дискримі-
нують навіть за кількома 
ознаками одразу», — із су-
мом констатувала вона.

Щороку Свято Воскресін-
ня Господнього привносить 
у наші оселі та серця віру та 
надію.

Віру в невідворотну пере-
могу світла над темрявою. 
Надію у щасливе та радісне 
майбутнє. 

Ці відчуття особливо важ-
ливі зараз, коли вже другий 
рік поспіль пандемія вносить 
суттєві зміни в наше життя. 
Змушує відмовитися від ба-
гатьох звичних речей, скасу-
вати зустрічі, ховати усміш-
ки за масками. Заради чого? 
Заради безпеки наших рід-
них і близьких. 

Переконаний, що турбота, 
уважне ставлення до оточен-
ня та єдність довкола спіль-
ної мети здатні розвіяти на-
віть найчорнішу темряву. За-
раз ми маємо показати єд-
нання всеукраїнське — і ра-
зом подолати виклики, що 
постали перед нами.

У ці дні Великоднього Тор-
жества щиро бажаю всім міц-
ного здоров’я, домашнього 
затишку та душевної рівно-
ваги. 

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ
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ВЕЛИКДЕНЬ НА ПЕРЕДОВІЙ. Цими днями у різ-
них куточках України печуть паски для воїнів, освячу-
ють і передають їм, аби на передовій  російсько-укра-
їнської війни вони відчували наше тепло  і підтримку.  

Першого дня Страсної седмиці Блаженнійший 
митрополит Київський і всієї України Епіфаній на 
подвір’ї Свято-Михайлівського Золотоверхого собо-
ру звершив освячення 5 тисяч пасок, які з нагоди 
Світлого Христового Воскресіння відправили  на пе-
редову воїнам — захисникам України.

Разом із предстоятелем помісної Української Пра-
вославної Церкви молилися архієпископ Вишгород-
ський Агапіт, командувач Об’єднаних сил Збройних 
сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, військо-
вослужбовці та меценати, які посприяли у здійснен-
ні цього заходу. 

«Духовна підтримка дуже важлива нашим захис-
никам, які і сьогодні, і на свята виконуватимуть свій 
обов’язок. Тому ці пасочки — частинка домашньо-
го побуту й душі. Церква нам дає змогу витримати 
ці непрості випробування, надихає на добрі наміри і 
допомагає морально повсякчас», — наголосив ге-
нерал-лейтенант Сергій Наєв.

Митрополит Епіфаній додав, що українські захис-
ники — гарант територіальної цілісності України та 
миру на нашій землі: «Ми прагнемо передати ве-
ликодню радість у вигляді пасочок нашим захисни-
кам».

Військовослужбовці, присутні на освяченні, по-
везли паски побратимам на передову та до кордо-
нів із тимчасово окупованим Кримом, повідомляє 
АрміяInform.

За вторгнення в Україну Росію від’єднають 
від платіжної системи SWIFT
РЕЗОЛЮЦІЯ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ. У Євросоюзі готові до важкого періоду у відносинах з РФ  
і обіцяють діяти жорстко, якщо Кремль перетне червоні лінії

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Якщо нарощування російських 
військових сил призведе до 

вторгнення в Україну, ЄС має чіт-
ко дати зрозуміти, що ціна за та-
ке порушення міжнародного права 
буде дуже високою. Про це йдеть-
ся у резолюції «Росія: справа Олек-
сія Навального, нарощування зброй-
них сил на кордоні з Україною та ро-
сійські атаки в Чеській Республіці», 
яку було ухвалено вчора у Європар-
ламенті. 

Зупинити «Північний 
потік-2» й анулювати 
візи

Європарламент визначив, яким 
має бути покарання, якщо росій-
ська влада розпочне відкриту воєн-
ну агресію проти України. Євросоюз 
має «негайно зупинити імпорт на-
фти і газу з Росії; від’єднати Росію 
від платіжної системи SWIFT; всі 
європейські активи олігархів, близь-
ких до російської влади, і їхніх сімей 
необхідно заморозити, а візи — ану-
лювати». Європарламент наполягає, 
що Євросоюз має скоротити свою за-
лежність від російської енергетики, і 
закликає всі держави-члени ЄС зу-
пинити будівництво газогону «Пів-
нічний потік-2» й вимагати припи-
нення будівництва атомних елек-
тростанцій Росатому в Європі.

Необхідність ухвалення доку-
мент пояснює тим, що Росія нарос-
тила військову присутність в оку-
пованому Криму і на кордонах з 
Україною, утримує в ув’язненні 
опозиціонера Олексія Навального і 
переслідує пов’язані з ним органі-
зації, і тим, що ситуація із правами 
людини в Росії дедалі погіршується. 

Депутати засудили рішення РФ за-
крити прохід для іноземних суден в 
кількох районах Чорного моря. 

У документі згадано про вибух на 
військових складах у Чехії, які ста-
лися 2014 року. В організації цих 
вибухів чеська влада звинувати-
ла російські спецслужби, після чого 
оголосили про висилку 18 співробіт-
ників посольства РФ у Празі. 

Європарламент закликав Росію 
вивести свої війська з Донбасу, по-
вернути Україні контроль над Кри-
мом і Севастополем, гарантува-
ти вільний прохід суднам у Чорно-
му морі й дотримуватися угоди про 
припинення вогню на Донбасі.

Росія має припинити 
вдавати посередника

Напередодні голосування за ре-
золюцію в Європарламенті відбу-
лися дебати, на яких виступив вер-
ховний представник з питань зо-
внішньої політики та політики без-
пеки Жозеп Боррель. 

«Наші відносини з Росією по-
гіршуються, і ми не можемо зу-

пинити цю негативну тенден-
цію, — констатував головний єв-
ропейський дипломат. Він наго-
лосив, що стягування військової 
сили РФ до українських кордо-
нів серйозно вплинуло на безпе-
кову ситуацію в регіоні: — Росія 
має припинити провокації та по-
чати співпрацювати заради деес-
калації ситуації». 

За словами Жозепа Борреля, Ро-
сія намагається вдавати, що жод-
ним чином не пов’язана з конфлік-
том на Донбасі, й намагається бути 
в його врегулюванні лише посеред-
ником. «Але ці вдавання слід при-
пинити», — заявив дипломат. Він 
наголосив, що Росія має виконува-
ти у повному обсязі мінські угоди 
як головну умову для налагоджен-
ня відносин Брюсселя і Москви. 

Жозеп Боррель повідомив, що 
ЄС братиме участь у саміті «Крим-
ської платформи» у серпні. Він по-
обіцяв, якщо Росія намагатиметь-
ся перешкоджати проведенню са-
міту і перейде червоні лінії, то ЄС 
«розгляне додаткові опції», які зу-
пинять Кремль. 

Проте очільник європейської ди-
пломатії зазначив, що ЄС не припи-
нятиме відносин з Росією в галузях, 
які становлять спільний інтерес, на-
приклад зміни клімату. ЄС повинен 
мати канали комунікації з Москвою 
і буде готовий поліпшити відносини 
з російським урядом, якщо він про-
демонструє бажання поважати єв-
ропейські цінності та інтереси. «Але, 
гадаю, нам усім треба готуватися до 
важкого періоду у відносинах з Росі-
єю», — підбив підсумки Жозеп Бор-
рель. 

ЄС має розглянути 
серйозні санкції

Виступи євродепутатів під час де-
батів були не менш емоційними й ка-
тегоричними. 

«Останні події в Росії слугують 
чітким сигналом того, що вона повер-
тається в радянські часи, тому ЄС 
і США мають визнати, що Кремль 
не припинить провокацій», — ска-
зала латвійська євродепутатка Сан-
дра Калнієте. Тому вона пропонує, 
дохідливо пояснити Росії, якою бу-
де ціна, що її доведеться заплати-
ти за порушення міжнародного пра-
ва. Сандра Калнієте закликала про-
відні європейські сили надати Укра-
їні План дій щодо членства в НАТО і 
допомогти їй зміцнити обороноздат-
ність. «Ми стоїмо поряд з Україною. 
Найліпший спосіб це показати — не-
гайно зупинити «Північний потік-2», 
— сказала політик. 

Німецька євродепутатка Віола 
фон Крамон пригадала нещодавній 
виступ президента РФ Володими-
ра Путіна перед федеральними збо-
рами. «Президент Путін скаржив-
ся, що всі звинувачують Росію без-
підставно. А в цей час майже 150 ти-
сяч російських солдатів було стягну-
то на українських кордонах і в оку-

пованому Криму й російське озбро-
єння поспішало на український Дон-
бас», — сказала вона. Депутат зая-
вила: якщо додати до цих фактів пе-
реслідування опозиціонера Наваль-
ного, організацію російською розвід-
кою вибухів у Чехії, то цього більш 
ніж достатньо для санкцій проти Ро-
сії.

«ЄС не має політики щодо Росії, а 
якщо і є, то вона шизофренічна. Бо, 
з одного боку, ЄС на словах засу-
джує порушення і агресію Росії, а з 
іншого, — відмовляється накладати 
серйозні санкції й продовжує вести 
справи з Росією, ніби нічого не ста-
лося. Скільки ще воєн, замороже-
них конфліктів, убивств і отруєнь 
нам потрібно, щоб прокинутися?» 
— обурено запитав польський євро-
депутат Яцек Саріуш-Вольський. 

Політик переконаний, що ЄС 
здатен зупинити Росію наприклад 
від’єднанням її від платіжної сис-
теми SWIFT, але йому «бракує во-
лі». Тому Брюссель обходиться ли-
ше усними доріканнями, «які да-
ють задоволення Кремлю і роблять 
його сильнішим в очах електора-
ту. Ім’я слона у кімнаті — «Північ-
ний потік-2». Ще навіть не заверше-
ний, цей проєкт паралізує зовніш-
ню та безпекову політику», — зая-
вив Яцек Саріуш-Вольський. 

Як писав «УК», тиждень тому під 
час засідання Ради ЄС на рівні мі-
ністрів закордонних справ було до-
сягнуто принципової домовленос-
ті та єдності щодо введення санкцій 
проти Росії, якщо вона розпочне но-
вий виток агресії. Хоч офіційно на 
пресконференції Жозеп Боррель 
заявив, що введення санкцій про-
ти Росії не обговорювали, насправді 
у Брюсселі готові відповісти Крем-
лю, якщо він перетне червоні лінії. 
Одна з них — воєнне вторгнення в 
Україну. 

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики 
безпеки Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз братиме участь  
у саміті «Кримської платформи» у серпні
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«Кіберзахисники»: з окопу реального  
до віртуального

(Закінчення.  
Початок на стор. 1)

Наприклад, з її оточення жінок, 
з якими спільно вибудовують ве-
теранський рух, чимало не повер-
нулися на попереднє місце роботи. 
Вони нині хочуть не просто пра-
цювати на добробут своїх родин, а 
й впливати на процеси у громадах 
або навіть на національному рівні, 
рівні соціальної відповідальності.

«На війні в цих людей була чіт-
ка роль. А ось у тому, якою во-
на буде у цивільному житті, вони 
не впевнені. Часто замислюються, 
як їх сприйматимуть навколиш-
ні, колеги: чи не боятимуться, не 
вважатимуть загрозою. У деяких 
учасників бойових дій є стереотип, 
що роботодавці не хочуть брати їх 
на роботу саме через їхній ста-
тус», — зазначив військовий пси-
холог та ветеран Андрій Козінчук. 
Він додав, що, на жаль, вони не 
зав жди помиляються. Адже є ро-
ботодавці, які припускають, що у 
ветерана може бути у кишені гра-
ната — про всяк випадок. Або як-
що працедавець не воював, йому 
може бути ніяково перед тим, хто 
повернувся, з передової.

Проте, на його переконання, ро-
ботодавцям слід позбуватися сте-
реотипів. Працевлаштувавши ве-
терана, вони отримають справ-
жню бойову одиницю, адже будь-
яку роботу він сприймає як місію і 
докладе всіх зусиль, щоб виконати 
завдання. Дисципліна для нього — 
не порожній звук, він добре розу-
міє, що таке субординація та не за-
перечуватиме, якщо для виконан-
ня завдання доведеться працюва-
ти понаднормово.

Отже, на допомогу тим, хто по-
вернувся з передової, з пошу-
ку себе у мирному житті в Укра-
їні розпочато програму професій-
ного розвитку в галузі кібербез-
пеки й реінтеграції для ветеранів  
АТО/ООС «Кіберзахисники». Її 
втілюватимуть за підтримки Мі-
ністерства у справах ветеранів та 
Ради національної безпеки і обо-
рони, а також CRDF Global — 
управління з координації надан-
ня допомоги США країнам Євро-
пи та Євразії Державного депар-
таменту США. 

Невід’ємна складова 
оборони

Заступник міністра у справах 
ветеранів Сергій Левчук схва-
лив початок програми і подякував 
представникам США за підтрим-
ку соціалізації ветеранів Укра-
їни. Він нагадав, що Мінветера-
нів нині втілює дві програми та-
кого напряму: «Система перехо-
ду військовослужбовців з військо-
вої кар’єри до цивільного життя» 
та Програма з підвищення конку-
рентоспроможності ветеранів на 
ринку праці й сприяння підприєм-
ницьким ініціативам ветеранів ві-
йни «Захист — Розвиток —Добро-
бут». А запровадження програми 
«Кіберзахисники», на його думку, 
— це розширення можливостей 
для якісної реінтеграції ветеранів 
та їхнього повернення до мирного 
життя.

«З огляду на умови війни, в яких 
нині перебуває Україна, й на су-
часний розвиток інформацій-
них технологій бачимо, що «мир-
не життя» — це досить умовне ви-
значення. Сучасне протистоян-
ня має гібридний характер і деда-
лі більше переходить у кіберпрос-
тір. А тому завдяки цій програмі 
ветерани і в подальшому будуть 
невід’ємною складовою оборони. 
Вони здолають стереотипи й від-

чуватимуть свою цінність. Адже 
це буде практичний курс, спря-
мований на здобуття не лише те-
оретичних знань, а й практичних 
навичок. А випускники зможуть і 
далі розвиватися у цьому напря-
мі, отримати змогу для працевла-
штування», — зазначив заступ-
ник міністра.

Потрібні 
кваліфіковані кадри

Керівниця служби з питань ін-
формаційної безпеки та кібер-
безпеки Апарату РНБО Наталя 
Ткачук зауважила, що з почат-
ком гібридної війни почастішали 
кібератаки на об’єкти критичної 

інфраструктури, енергетики, фі-
нансового і банківського секторів 
та інформресурси державних ор-
ганів. Цей інструментарій почала 
активно використовувати Росія, 
прагнучи підірвати національ-
ну безпеку України. І це змуси-
ло нас усвідомити, що слід роз-
будовувати систему кібербезпе-
ки, здатну протистояти підступ-
ному ворогу. 

РНБО зробило в цьому напрямі 
вже чимало. Було створено ситуа-
ційні центри гарантування кібер-
безпеки, сформовано відповідне 
правове поле у цій галузі. Нещо-
давно завершено роботу над про-
єктом нової стратегії кібербезпеки 
на 2021—2025 роки. Тож нині до-
свід України у цій галузі великий. 

«Але все це не зможе якісно 
працювати, якщо не буде голов-
ного — кваліфікованого кадрового 
ресурсу. Тобто фахівців, які не ли-
ше вміють, а й готові працювати на 
державу та в її інтересах», — на-
голосила вона.

Буває й так: держава вкладає 
кошти та час у підготовку фахівця 
з кібербезпеки, але потім не може 
платити йому таку зарплату, яку 
запропонував бізнес. Та це не ста-
новить проблеми. Адже якщо на-
дійний висококваліфікованих фа-
хівець посилить безпеку приват-

ного сектору, це теж буде внеском 
у кібербезпеку всієї України. 

Цільовою аудиторією цієї про-
грами стають ветерани — люди, 
досвід яких у протистоянні агре-
сорові, мабуть, найбільший. 

«Їх не потрібно вчити бути па-
тріотами, адже вони вже довели, 
що саме такі — мужні та справед-
ливі. Не можна навчитися за кіль-
ка місяців бути справжнім грома-
дянином, із цим, мабуть, потріб-
но народитися і плекати у собі все 
життя», —  розповіла Наталя Тка-
чук.

Керівник управління забезпе-
чення діяльності Національно-
го координаційного центру кібер-
безпеки при РНБО (НКЦК) Сер-

гій Прокопенко зауважив, що не-
поодинокі випадки, коли для зла-
мування інформаційних систем 
і доступу до секретної інформа-
ції або інфраструктури агресори 
чи злочинці використовують так 
званих інсайдерів — завербова-
них людей, які працюють всере-
дині певної організації і мають до-
ступ до секретної інформації. Тож 
довірити посади з кібербезпеки на 
об’єктах державного сектору та 
критичної інфраструктури саме 
ветеранам, які довели свій патрі-
отизм і любов до України на полі 
бою — правильне рішення. 

«Ми навчимо їх технічної части-
ни і працевлаштуємо туди, де такі 
фахівці будуть найнеобхіднішими 
і де на них уже чекають», — наго-
лосив він.

Заступник менеджера з про-
грам кібербезпеки CRDF Global в 
Україні Михайло Верич розповів, 
що ця програма надає нашій кра-
їні величезну підтримку страте-
гічного характеру. Її сфокусовано 
на професійному розвитку укра-
їнських кіберталантів і кіберпро-
фесіоналів. Це допомога 12 націо-
нальним університетам у розроб-
ленні нових навчальних програм з 
кібербезпеки для розвитку моло-
дих кіберталантів серед студен-
тів. Вони проходять безплатний 

онлайн-курс «Базові правила без-
пеки у цифровому середовищі». А 
з часом запрацює і нова адаптова-
на версія для дорослих.

Не лише навчити,  
а й працевлаштувати

Ще 2019 року спільно з амери-
канськими партнерами розпоча-
то роботу над підготовкою програ-
ми професійного розвитку в га-
лузі кібербезпеки для ветеранів  
АТО/ООС «Кіберзахисники». 

«Була мета створити щось не-
банальне і таке, що дало б пози-
тивний результат. Щоб людина не 
просто пройшла курси підготовки 
й не знала, де ці знання та нави-
чки задіяти. Хотіли створити про-
граму, після опанування якої фа-
хівець зможе отримати нову робо-
ту й послужити своїй державі», — 
наголосив Михайло Верич. 

Такі якості ветеранів, як стре-
состійкість, дисциплінованість і 
миттєвість реакції, — безцінні пе-
реваги для опанування саме тако-
го фаху. Програма покликана на-
дати нові кар’єрні та адаптацій-
ні можливості тим, хто нещодавно 
повернувся з передової. Участь у 
ній можуть узяти і чоловіки, і жін-
ки. І це не залежить від важкості 
поранення чи травми, якої люди-
на зазнала в зоні бойових дій, осві-
ти чи місця проживання. Участь у 
програмі — шанс для них зробити 
крок назустріч цікавим знанням 
і хорошій роботі та продовжува-
ти здійснювати місію захисни-
ка Батьківщини вже у цивільно-
му житті.

Менеджер Програми профе-
сійного розвитку у галузі кібер-
безпеки й реінтеграції для вете-
ранів АТО/ООС «Кіберзахис-
ники» в Україні, керівник гру-
пи проєктів CRDF Global Ольга 
Стрельцова зазначила, що мета 
цієї програми — поєднати освіту, 
можливість відновлення кар’єри 
та бажання ветеранів захищати 
свою країну. 

Долучившись до неї, охочі змо-
жуть: здобути висококласні знан-
ня у галузі кібербезпеки від між-
народних і вітчизняних фахівців; 
долучитися до професійної спіль-
ноти; отримати менторську й пси-
хосоціальну підтримку, кар’єрне 
консультування і підготовку до 
майбутнього працевлаштування; 
навчатися базової, технічної та ІТ 
англійської мови, отримати тех-

нічне оснащення, потрібне для на-
вчання. І все це безплатно.

Унікальність програми в тому, 
що здобуту завдяки їй кваліфі-
кацію визнаватимуть і в Україні, 
і на міжнародному рівні. Ветера-
ни матимуть змогу познайомити-
ся і спілкуватися між собою, під-
тримувати одне одного.

Навчання складатиметь-
ся із п’яти модулів теорії, прак-
тики та семінарів, домашніх за-
вдань. Слухачі програми опану-
ють базові знання мереж, осно-
ви кібербезпеки і криптогра-
фії, основні механізми захисту в 
комп’ютерних мережах, загаль-
ні засади комп’ютерної криміна-
лістики. 

Навчання відбуватиметься 
онлайн переважно у вечірній час 
у будні. А якщо дасть змогу ситу-
ація з пандемією, у вихідні прово-
дитимуть заходи в офлайн-фор-
маті. Заплановано індивідуальні 
консультації викладачів і колек-
тивні заходи, де можна буде обмі-
нятися досвідом і продемонстру-
вати свої здобутки. 

Щодня слухачеві курсу дове-
деться приділяти опануванню 
програми не менше трьох годин. 
Загальний термін навчання — чо-
тири місяці.

Після його завершення вони 
матимуть змогу пройти сертифі-
кацію та отримати свідоцтво дер-
жавного зразка у галузі кібербез-
пеки НТТУ «КПІ ім. Ігоря Сікор-
ського» та індустріальну серти-
фікацію CISCO Academi. Ветера-
ни зможуть почати кар’єру як мо-
лодші спеціалісти — фахівці з кі-
бербезпеки, тестування безпеки 
або комп’ютерної криміналістики, 
реверс-інжинірингу й адміністра-
тори з мережевої безпеки. Вони 
будуть конкурентоспроможними 
на ринку праці.

Ментор допоможе, 
підтримає, спрямує

Щодо елементів соціальної 
адаптації, то у співпраці з Націо-
нальним університетом «Києво-
Могилянська академія» проводи-
тимуть групові та індивідуальні 
консультації, практикуватимуть 
менторство й наставництво за 
принципом «рівний рівному», на-
дання психосоціальної підтрим-
ки, спрямованої на розвиток емо-
ційного інтелекту й особистісних 
якостей, необхідних для роботи 
у галузі кібербезпеки. У кожно-
го ветерана буде особистий мен-
тор, який налаштовуватиме його 
на навчання та побудову кар’єри. 
Менторами виступатимуть пред-
ставники ветеранських організа-
цій та профспілок, які вже успіш-
но пройшли шлях реінтеграції.

Початок кар’єри — важливий 
елемент програми, до якого нале-
жать зустрічі з потенційними ро-
ботодавцями з державного секто-
ру і приватних компаній. Ветера-
нові допоможуть створити індиві-
дуальний план працевлаштуван-
ня, навчать правильно проходити 
співбесіду й складати резюме. 

На навчання прийматимуть 
ветеранів і ветеранок віком по-
над 18 років, які воювали у ла-
вах Збройних сил, Національної 
гвардії чи добровольчих підроз-
ділах. 

Для реєстрації участі у першій 
групі слід до 15 травня 2021 ро-
ку подати заявку на сайті www.
cyberdefenders.org.ua та очіку-
вати на підсумки добору. Занят-
тя розпочнуться 24 травня. Друга 
група розпочне роботу у вересні 
цього року. Заплановано, що про-
грама працюватиме і 2022-го.

Навіть у цивільному житті ветерани це бойові одиниці, які не лише вміють, а й готові працювати  
на державу та в її інтересах

Унікальність програми в тому, що отримана 
кваліфікація буде визнаватися як в Україні,  
так і на міжнародному рівні. А також ветерани 
отримають можливість познайомитися і 
спілкуватися між собою, підтримувати одне одного.
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28 квітня 2021 року
№ 176/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення В. Омельченка 

Надзвичайним і Повноважним Послом 
України в Князівстві Монако

Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Респуб
ліці ОМЕЛЬЧЕНКА Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом 
України в Князівстві Монако за сумісництвом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 квітня 2021 року
№ 177/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення Л. Герасько Надзвичайним 

і Повноважним Послом України в Ірландії
Призначити ГЕРАСЬКО Ларису Анатоліївну Надзвичайним і Повноважним Послом 

України в Ірландії.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
28 квітня 2021 року
№ 178/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення Ю. Пивоварова 

Надзвичайним і Повноважним Послом 
України в Республіці Сенегал

Призначити ПИВОВАРОВА Юрія Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним  
Послом України в Республіці Сенегал.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
28 квітня 2021 року
№ 179/2021

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 345р 
Київ

Про залучення позики від Міжнародного 
банку реконструкції та розвитку для 

реалізації інвестиційного проекту  
«Екстрене реагування на COVID-19  

та вакцинація в Україні»
Визнати за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Екстрене реагування на COVID19 та 
вакцинація в Україні» в розмірі 90 млн. доларів США.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 347р 
Київ

Деякі питання виконання Закону України 
«Про реструктуризацію заборгованості  

державного підприємства «Антонов»
На виконання Закону України «Про реструктуризацію заборгованості державного 

підприємства «Антонов» та статті 33 Закону України «Про Державний бюджет Укра
їни на 2021 рік»:

1. Визначити Вищий антикорупційний суд органом, до сфери управління якого пе
редається будівля (реєстраційний номер 1719602780000) по просп. Перемоги, 41, у 
м. Києві.

2. Вищому антикорупційному суду надати Міністерству фінансів завірені копії акта 
прийманняпередачі будівлі, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження.

3. Міністерству фінансів:
забезпечити внесення відповідних змін до договору про реструктуризацію забор

гованості державного підприємства «Антонов» як правонаступника державного під
приємства «Київський авіаційний завод «Авіант» перед державою;

відобразити в обліку зменшення заборгованості державного підприємства «Ан
тонов» як правонаступника державного підприємства «Київський авіаційний завод 
«Авіант» перед державою за виконання державою гарантійних зобов’язань за облі
гаціями, випущеними державним підприємством «Київський авіаційний завод «Аві
ант» у 2009 році під державну гарантію, на суму ринкової вартості будівлі, зазначеної 
у пункті 1 цього розпорядження, яка підтверджується звітом про незалежну оцінку.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Простір для творчості
ЕСТЕТИКА ДИЗАЙНУ. Студенти до 55-річчя Черкаського  
бізнес-коледжу підготували виставку своїх творчих робіт

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Стати професійним ди-
зайнером мріє кожен із 

них. Для цього студенти від-
ділення дизайну Черкась-
кого державного бізнес-ко-
леджу систематично набу-
вають навичок розроблен-
ня систем єдиної візуаль-
ної ідентифікації, дизайн-
проєктів, плакатів, виготов-
лення макетів та упаковок, 
створення художніх фото-
робіт, шрифтових компо-
зицій та авторських шриф-
тів, мають змогу розвивати 
та втілювати власні ідеї у 
творчих проєктах. 

Можна без перебільшен-
ня сказати, що кожен сту-
дент відділення дизайну — 
творча особистість. Так від-
гукується про своїх вихо-
ванців директор коледжу 
професор Олег Куклін. Ни-
ні, у передвеликодній пе-
ріод, вони охоче беруть 
участь у майстер-класах 
із розписування писанок 
— старовинного мистецтва 
наших предків. Учасники 
майстер-класів поглибили 
свої знання символіки й ав-
тентичності української пи-
санки, ознайомилися з мис-
тецькими й етнографічни-
ми традиціями писанкар-
ства, великодніми обряда-
ми, під час яких використо-
вували писанки,  технікою 
розпису. Студенти із захо-
пленням долучилися до та-
їнства створення незмінно-
го атрибуту Великодня, ви-
готовивши власний малень-
кий шедевр, який прикра-
сить кошик.

Багатьох привабив соці-
альний проєкт «Я хочу жити 
в кольоровому світі». Розпо-
чали втілювати його у життя 
з розписування стін невро-

логічного відділення Чер-
каської міської дитячої лі-
карні. За рік через це відді-
лення проходить 600—800 
маленьких пацієнтів. Їхній 
вік — від одного до 18 років. 
На стінах відділення зобра-
зили персонажів відомих ка-
зок та сучасних мультфіль-
мів. Нині до проєкту долу-
чилося вісім навчальних за-
кладів міста, серед яких ви-
щі й дитячі художні школи 
та студії. Усі вони працюють 
на волонтерських засадах — 
за покликом душі.

За творчий підхід та зна-
чний внесок у створен-
ня комфортного середови-
ща для маленьких черкас-
ців у дитячих закладах міс-
та студентів відділення ди-
зайну нагородив подяка-
ми міський голова Анатолій 
Бондаренко.

А нині молодь обласного 
центру активно відвідує ви-

ставку робіт студентів від-
ділення «Дизайн» «Верти-
кальний горизонт-55». Вона 
ювілейна, оскільки відбува-
ється у межах відзначення 
55-річчя коледжу. Унікаль-
ність експозиції полягає в 
тому, що створено її з най-
кращих студентських робіт 
за останні кілька років. Ро-
боти стосуються соціально 
важливих проблемах сус-
пільства: екологічної право-
свідомості, необхідності по-
ліпшення здоров’я населен-
ня, захисту тварин тощо.

Яскраві самобутні тво-
ри студентів з дисциплін 
«Образотворче мистецтво», 
«Дизайн-проєктування», 
«Фотосправа» та інших мо-
жуть прикрасити будь-
який офіс чи артпростір. 
Вони викликають естетич-
не задоволення, спонука-
ють мислити, рухатися до 
прекрасного. 

Багато зробили для 
творчого розвитку вихо-
ванців викладачі коледжу, 
які разом зі студентами 
започаткували гарні тра-
диції та створили ефек-
тивні методики навчання, 
поповнили  напрацювання 
колективу.

Як зауважив один зі сту-
дентів, у роботі дизайнера 
багато простору для твор-
чості, але це тільки на пер-
ший погляд здається, що 
такі фахівці покладають-
ся тільки на фантазію. На-
справді існує багато пра-
вил і стандартів, яких слід 
додержуватись, аби готова 
робота  була не просто гар-
ною, а ще й практичною.

Колективу приємно, що 
студентські роботи висо-
ко оцінив голова всеукра-
їнської творчої організації 
«Спiлка дизайнерів Украї-
ни» Юрій Борисов.

Експозиції виставкових залів Черкаського художнього музею, де розміщено нинішню 
виставку,  популярні серед черкащан

На науковому конкурсі в Сербії українські 
школярі здобули 13 нагород

ЗДОБУТКИ. 11 школярів — 
учасників Малої академії наук 
узяли участь у XХVІІІ міжнарод-
ній конференції юних дослідни-
ків ICYS-2021 і здобули 13 на-
город: золоту, три срібні, чоти-
ри бронзові медалі, спеціаль-
ний приз і чотири медалі за по-
стери. Цього року змагання про-
ходило 22—28 квітня у Бєлграді 
(Сербія), але учасники захища-
ли свої проєкти онлайн. 

Одинадцятикласник із Запо-
ріжжя Іларіон Кулєшов отримав 
«золото» за розроблення екс-
прес-аналізу дисперсних сис-
тем. Винахідник придумав при-
лад, який за лічені секунди ви-
значить, чим і наскільки забруд-
нено воду. 

«Називаю свій прилад ті-
ньовий мікроскоп. Це поєднан-
ня двох наукових методів. Пер-
ший — метод Шлірена дає змо-
гу знаходити оптичні неоднорід-
ності у прозорих середовищах. 
Використав підходи Левенгука 
— батька наукової мікроскопії. 
Крапля рідини, поміщена у при-
стрій, виконує функцію лінзи, 
крізь яку проходить пучок лазер-
них променів», — пояснює вина-
хідник. Так можна аналізувати 
воду на вміст пилу, бруду, шмат-

ків пластику. Для аналізу потрі-
бен сам прилад і ноутбук зі вста-
новленою програмою. Резуль-
тат з’являється на екрані у ви-
гляді графіка, який показує, на-
скільки і чим забруднено воду. 

«Срібло» дісталось юно-
му екологу десятикласникові з 
Києва Володимирові Павлен-
ку. Він придумав, як урятува-
ти лісових мурах виду Formica 
rufibarbis, що зникає. Для цього 
Володимир сконструював удо-
ма спеціальний інкубатор із про-
бірок, закоркованих мікрофі-
брою, куди ще восени помістив 
запліднену матку-мураху.  

«Коли матка відклала яйця і 
згодом з’явилася колонія мурах, 
я пересадив їх зимувати у плас-
тикову ємність, наповнену ґрун-
том. Розробив особливе білкове 
та вуглеводне харчування. Мета 
мого експерименту в тому, щоб 
навесні переселити вирощених 
мурах у природне середови-
ще і так збільшити їхню чисель-
ність», — розповідає дослідник.

Ще одне «срібло» здобула 
Таїсія Чурсіна з Херсона за ав-
тономні обігрівачі для рук. Це 
спеціальні рукавиці, які допома-
гають людям, що страждають 
на хворобу Рейно — порушен-

ня кровообігу, коли внаслідок 
різкого звуження судин у паль-
ці рук та ніг потрапляє недостат-
ньо крові. 

«Ці рукавички з тонкого ма-
теріалу важать 250 грамів, то-
му функцій рук не обмежують. 
Вони містять датчики, що конт-
ролюють температуру та воло-
гість. Завдяки терморегуляції й 
підтриманню теплового балан-
су судини залишаються у нор-
мальному стані, й людина не 
відчуває дискомфорту», — ка-
же винахідниця. Таїсія розроби-
ла мобільний додаток до рука-
вичок, який допомагає лікареві 
стежити за станом пацієнта. 

Серед срібних призерів Ві-
ктор Уланов, учень 11 класу з  
м. Дніпро. Він дослідив виник-
нення автоколивань у гідро-
динамічній системі. Підсумки  
цієї роботи можна використа-

ти у проєктуванні атомних елек-
тростанцій. Учень пояснює: «Під 
час експериментів я встановив, 
що автоколивання можна за-
стосовувати в системі пасивної 
безпеки атомних електростан-
цій, що ефективніше порівняно 
із природною конвекцією». 

Українська команда здобула 
дві «бронзи» за проєкти з мате-
матики: оцінювання площ час-
тин трикутника — робота Оль-
ги Глазунової з м. Суми та мате-
матичне моделювання великих 
деформацій кручення прямих 
призм — робота Михайла Дер-
кача з м. Київ. Ще дві «бронзи» 
за проєкти з фізики у Данила 
Кечі з м. Херсон за моделюван-
ня погодних умов на Марсі й Ан-
дрія Терентьєва з м. Дніпро за 
аналіз режимів руху фрикційно-
го маятника, повідомляє прес-
служба МАН. 
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ДОВІДКА «УК» 
Міжнародна конференція юних дослідників ICYS — щоріч-

ний захід, особливий вид індивідуальних змагань з фізики, ма-
тематики, екології та комп’ютерних наук. Участь у ньому мо-
жуть брати учні закладів середньої освіти 14—18 років, що 
вільно володіють англійською мовою. 2021 року в конференції 
ICYS взяли участь 143 юних дослідника із 23 країн. 

КАДРОВІ ПИТАННЯ

Президент України 
звільнив:
ПЕРЕТЯТЬКА Сергія Григоровича — з посади голови Каховської ра

йонної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 
6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміні
страції».

призначив:
СТАДНІК Наталю Владиславівну — головою Каховської районної дер

жавної адміністрації Херсонської області;
ПАВЛІША Михайла Васильовича — головою Скадовської районної дер

жавної адміністрації Херсонської області;
ДУНЦЯ Дениса Олександровича — головою Хмельницької районної 

державної адміністрації Хмельницької області.
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Тернопільські шляховики взялись 
енергійно виконувати цьогоріч-

ні завдання і плани. Порівняно з ми-
нулим роком на місяць швидше по-
вноцінно відкрили будівельний сезон, 
точніше, з 22 березня почали роботи 
на державних дорогах. Є намір відно-
вити понад 200 кілометрів таких ав-
тошляхів. Ідеться про п’ять доріг дер-
жавного значення та дев’ять мостів. 
По подробиці звернулися до в.о. на-
чальника Служби автомобільних до-
ріг в області Миколи ДОВГОШИЇ. 

УК Пане Миколо, цьогоріч заплану-
вали відремонтувати більше кіломе-
трів доріг, ніж торік? 
— Ще п’ять років тому на Тернопіль-
щині не відремонтували жодного кі-
лометра державних доріг. Та завдяки 
програмі «Велике будівництво» торік 
у краї відновили понад 160 кілометрів. 
З них у верхньому шарі готові 84,5 кі-
лометра. У населених пунктах тепер 
облаштовують тротуари й нову сис-
тему освітлення, бар’єрне огороджен-
ня, встановлюють дорожні знаки но-
вого зразка.

Цього року Служба автомобільних 
доріг в Тернопільській області  поста-
вила за мету відновити понад 200 кі-
лометрів доріг державного значення. 
Цей показник рекордний за всі роки 
незалежності. Окреслений план біль-
ший, ніж сукупна протяжність відре-
монтованих автошляхів на Тернопіл-
лі з 2010-го до 2019 року.

Уже чинні дві постанови Кабінету 
Міністрів, які передбачили обсяг фі-
нансування відновлення доріг дер-
жавного значення цього року. Упер-
ше за понад десять років Тернопіль-
щина — в лідерах за кількістю профі-
нансованих об’єктів. На початку ро-
ку уряд передбачив кошти на ремонт 
усіх перехідних об’єктів та деяких но-
вих.

УК На яких дорогах державного зна-
чення розпочали відновлювальні ро-
боти?

— На замовлення Служби автомо-
більних доріг в області проводять 
два види робіт: поточний середній 
ремонт і капітальний. Нині підряд-
ні організації працюють на п’ятьох 
дорогах державного значення та 
дев’ятьох мостах.

Найперше роботи розпочали на 
цьогорічному пріоритетному об’єкті 
«Великого будівництва» — доро-
зі Єдності М-30 Стрий — Ізварине. 
На Тернопільщині вона збігається 
з наявним тепер автошляхом М-12 
Стрий — Тернопіль — Кропивниць-
кий — Знам’янка. Цього року цей 
автошлях цілковито відремонтує-
мо. 2018-го його полагодили до об-
ласного центру, а тепер ремонтує-
мо на відрізку Тернопіль — Бере-
жани аж до межі з Івано-Франків-
ською областю. 

До слова, від Тернополя через міс-
то Бережани до меж Івано-Франків-
щини ця дорога не знала ремонту ще 
з 1990-х років. Шляховики зробили 
вже чимало. Зняли старе зношене 
покриття на 31 кілометрі, укріпили 
основу дороги на 16 кілометрах, вла-
штували вирівнювальний нижній 
шар дорожнього покриття з асфаль-
тобетону на 13 кілометрах, узялися 
за облаштування тротуарів, освіт-
лення на цій ділянці, встановлення 
бар’єрного огородження. Ще лаго-
димо шість штучних споруд на від-
тинку Тернопіль — Бережани: у се-
лах Підгороднє, Почапинці, Плоти-
ча, Шибалин, на обході селища Ко-
зова. Сама ділянка дороги поточного 
середнього ремонту до Бережан ста-
новить 47 кілометрів.

УК Дорога Єдності проходить через 
Бережани. Чи  ремонтуватимуть у 
місті старі комунікації? 
— Старі комунікації в цьому міс-
ті лагодили ще до 1950 року, є навіть 
дерев’яні. Відремонтують ті, які про-
ходять під самою дорогою. Оголоси-
ли три закупівлі, очікуємо підписан-
ня угод у травні й червні. 

УК Торік шляховики активно пра-
цювали на міжнародній трасі М-19 
Доманове — Ковель — Чернівці —
Тереблече. І надалі втілювати цей 
проєкт планували цього року, отже 
він залишився перехідним. Роботи 
вже розпочали? 
— Так, 145 кілометрів цього автошля-
ху почали відновлювати торік. Цього 
року підрядник завершить роботи на 
чотирьох ділянках. Верхній, фініш-
ний шар покриття вже почали обла-
штовувати. На чотирьох  кілометрах 
траси його вже уклали. Шляховики й 
надалі займаються водовідведенням, 
встановлюють бар’єрне огороджен-
ня, роблять тротуари, облаштовують 
освітлення в населених пунктах, на-
носять дорожню розмітку.

Вирівнювальний десятисантиме-
тровий шар великозернистого ас-
фальтобетону укладено на п’ятьох кі-
лометрах дороги Р-39 Броди — Тер-
нопіль. Попередньо на шести кіломе-
трах відфрезували зношене покрит-
тя і провели укріплення основи доро-
ги методом холодної регенерації. 

За програмою «Велике будівни-
цтво» торік відновили 11,6 кіломе-
тра від межі із Львівщиною до сели-
ща Залізці. Цього року, керуючись 
маршрутним принципом, відновлен-
ня автошляху продовжили до села 
Хомівка.

УК Виробничий гул було чути то-
рік і на важливій для області дорозі 
Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — 
Тернопіль. Цієї весни тут працюють 
шляховики?
— Торік дорожники почали ремонту-
вати 10 кілометрів цієї траси від сели-
ща Дружба до Дарахівського пере-
хрестя. Цього року маємо відновити 
решту дороги Н-18 в межах Терно-
пільщини. Уже відфрезували 19 кі-
лометрів, провели регенерацію осно-
ви на 10 кілометрах, на стількох само 
уклали вирівнювальний шар дорож-
нього покриття. Крім оновлення по-
криття, в населених пунктах вста-
новлять освітлення, облаштують 
пішохідні доріжки, бар’єрні огоро-
дження, замінять дорожні знаки. У 
місті Монастириська шляховики, 
аби поліпшити безпеку руху, й нада-
лі встановлюватимуть на ділянках із 
крутими поворотами, спусках і під-
йомах дельтаблоки за типом Нью-
Джерсі. У межах Монастириськ і се-
ла Дарахів на небезпечних ділянках 
тротуари матимуть перила.

УК Перехідним проєктом стала й те-
риторіальна дорога Т-20-10 Збараж 
— Підволочиськ. Тепер робота тут 
теж закипіла?
— Безперечно. П’ять кілометрів пер-
шого шару дорожнього покриття на 
цьому автошляху уклали. Поточний 
середній ремонт тут запланували 
провести на 8,9 кілометра. 2020 року 
на 4 кілометрах цієї територіальної 
дороги провели регенерацію основи 
та уклали вирівнювальний шар. Цьо-
го року ділянку накриють верхнім 

шаром і продовжать ремонт. Підряд-
на організація почала на цій трасі ла-
годити міст. 

УК Загалом шляховики цього року 
мають відремонтувати на Тернопіл-
лі дев’ять мостів. Скільки з них капі-
тально?
— Головних мостів, що капітально 
ремонтуватимемо, два. 2019 року в 
селі Лисівці Товстенської ТГ штуч-
на споруда через річку Серет на тра-
сі Р-24 Татарів — Косів — Коломия 
— Кам’янець-Подільський завали-
лася. Були певні  проблеми з виготов-
ленням проєктно-кошторисної до-
кументації, але торік усі процеси ми 
пришвидшили, провели торги й роз-
почали на ньому необхідні роботи. 
Береги річки з’єднали балками про-
гонової будови. Мостобудівники за-
вершили монтаж 21 балки на мосту, 
згодом облаштовуватимуть залізобе-
тонну розподільчу плиту. Підрядна 
організація зведе тут міст завдовжки 
64 метри. Проїзна частина цієї штуч-
ної споруди матиме ширину 8 метрів, 
на ній буде дві смуги руху. Передба-
чили два тротуари по 2,25 метра ко-
жен. Стати до ладу ця штучна спору-
да має вже цього року. 

У селі Струсів міст не лагодили 
пів століття. Одна з балок над річкою 
на автошляху Н-18 Івано-Франківськ 
— Бучач — Тернопіль дала тріщину. 
Аби запобігти руйнуванню, проїзд за-
крили для всіх видів транспорту. То-
рік розпочали відновлення цього мос-
ту. Нинішньої весни мостобудівники 
взялися за активні роботи. Стару спо-
руду розібрали. Завершили облашту-
вання тимчасового об’їзду для місце-
вих жителів. Почали бетонування но-
вих опор під арки з гофрованої труби.

Головне завдання мостовиків — 
зробити прогонову будову, яка б ви-
тримувала сучасний потік транспор-
ту, адже траса Н-18 на Тернопільщи-
ні дуже завантажена. Згідно із проєк-
том, міст у Струсові з балкового пе-
рероблять на арковий. Облаштують 
три елементи труби. Підрядна орга-
нізація замовила виготовлення у під-
приємства Via Con гофрованої арки 
необхідного розміру. Габарити мос-
ту збільшать до 9 метрів. Розширять 
тротуари по обидва боки, вони будуть 
завширшки 1,5 метра.

УК Цікаво, чи оголосили тендери на 
ремонт цього року інших об’єктів.
— Певна річ. Прагнемо відремонту-
вати найпроблемніші ділянки доріг у 
краї. Особливо відтинок автошляху 
Т-20-16 Бучач — Товсте до села Язло-
вець, що входить до Бучацької тери-
торіальної громади. Його відвідувати 
дуже люблять туристи й віряни Ри-
мо-католицької церкви. Адже тут їх 
приваблює місцевий замок, реколек-
ційний дім сестер закону Непорочного 
зачаття Пресвятої Діви Марії та музей 
засновниці цього жіночого монасти-
ря Марцеліни Даровської.  Оголосили 
тендери на ремонти двох ділянок до-
роги Т-20-16 Бучач — Товсте. 

У списку найгірших ділянок — від-
різок від обласного центру до селища 
Гримайлів автотраси Т-20-02 Терно-
піль — Скалат — Жванець. Очікуємо 
на їхнє дофінансування, завершення 
закупівель і початок робіт.

Плануємо поточний середній ре-
монт шляхопроводу доріг Р-41 (об-
хід Тернополя) та Н-02 Кременець — 
Біла Церква (від перетину з дорогою 
Р-43 Тернопіль — Ланівці до межі з 
Хмельницькою областю). Особливість 
об’єкта Т-20-20 Мишковичі — Друж-
ба — те, що місцева ОТГ вирішила 
співфінансувати ремонт обсягом 10%. 
Це найбільше співфінансування за 
останні десять років, коли громада до-
лучається до ремонту доріг держав-
ного значення. 

УК Чи йдеться про нове будівництво 
доріг?
— У процесі два проєкти.  Головний 
об’єкт нового будівництва, який  вті-
люємо в області, — перша черга бу-
дівництва північно-східної ділянки 
обходу Тернополя. Крім самої доро-
ги, йдеться про зведення транспорт-
ної розв’язки в різних рівнях на пере-
тині М-19 та обходу обласного центру.

Північно-східний обхід Тернопо-
ля — автошлях першої технічної ка-
тегорії з чотирма смугами руху, бу-
дівництво якого дасть змогу розван-
тажити вулиці обласного центру від 
транзитного транспорту та поліп-
шити безпеку руху. Він з’єднає села 
Шляхтинці та Смиківці й дві міжна-
родні траси М-19 та М-12. Фінансує 
будівництво Європейський інвести-
ційний банк.

Землевідведення — важливий етап 
підготовки до будівництва цієї ділян-
ки, яке розпочали торік. Кошти на 
компенсацію громадянам надав уряд. 
29 земельних ділянок із 56 вже вику-
пили. Процедуру викупу землі прово-
дить Тернопільська облдержадміні-
страція. Отримали ще 16 згод на викуп 
землі від краян. Плануємо завершити 
цю роботу до кінця травня, аби Украв-
тодор міг розпочати торги на прове-
дення самих дорожніх робіт. 

Уже виготовляють проєкт будівни-
цтва другої черги обходу Тернополя.

УК  Тернопільські шляховики не ли-
ше дбають про ремонт, будівництво 
доріг, а й створення вздовж трас зе-
леної зони.
— Так, працівники Служби автомо-
більних доріг у Тернопільській об-
ласті нещодавно висадили дві алеї 
вздовж ремонтованої за програ-
мою «Велике будівництво» ділянки. 
Пів тисячі дубів і три сотні саджан-
ців самшиту відтепер ростуть у смузі 
відведення автошляху М-19 Домано-
ве — Ковель — Чернівці — Теребле-
че. Протяжність кожної зеленої зони 
становить майже 700 метрів. Через 
кілька років ці рослини створять при-
родний снігозахист ділянки траси. 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»
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Ігор ГАЙДУК,  
заступник голови  

Тернопільської облдержадміністрації:
— За програмою «Велике будівництво» в області на нинішній рік запланували 

втілення 16 проєктів ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів інфраструкту-
ри. Ідеться про школи, дитсадки, стадіони, об’єкти економічного та туристичного 
спрямування. Плануємо завершити «Водну арену» в Тернополі. 

Цього року заплановано відремонувати майже 200 кілометрів автошляхів дер-
жавного значення. Буде втілено й проєкти відновлення автошляхів місцевого зна-
чення (комунальні та дороги, які на балансі управління капітального будівництва 
ОДА) загальною протяжністю майже 120 кілометрів. Торік 75 кілометрів таких доріг 
відремонтували. Підхід маршрутний, тобто наголос передусім на під’їзних шляхах 
до шкіл, дитсадочків, спортивних споруд. Тернопільщина від початку впроваджен-
ня програми «Велике будівництво» отримала рекордне фінансування саме на бу-
дівництво доріг і спорудження та ремонт об’єктів інфраструктури.   

 «Цього року на Тернопіллі 
маємо відремонтувати понад 

200 кілометрів доріг державного 
значення та дев’ять мостів»ДОСЬЄ «УК»

Микола ДОВГОШИЯ. Народив-
ся 12 травня 1992 року в селі Но-
восілка  на Тернопільщині. Вищу 
освіту здобув у Національній ака-
демії внутрішніх справ, де отримав 
диплом юриста.  Працював у пра-
воохоронних органах. Був першим 
заступником начальника Служби 
автомобільних доріг у Тернопіль-
ській області, а з червня 2020 ро-
ку виконує обов’язки її керівника.

В.о. начальника Служби автомобільних доріг  
у Тернопільській області Микола Довгошия:
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РИНОК ПРАЦІ

«У професійно-технічних навчальних 
закладах слід відновити підготовку  

з професій для авіабудування» 

Флагмана українського авіа-
будування вдруге поспіль ви-
знано найпривабливішим робо-
тодавцем 2020 року в галузі ма-
шинобудування. Такий підсу-
мок аналізу компаній ANKOR і 
Randstad у межах міжнародного 
дослідження Randstad Employer 
Brand Research. Символічно, що 
на тлі занепаду вітчизняної про-
мисловості переможцем ста-
ла не успішна приватна фірма, 
а держпідприємство «Антонов», 
яке 31 травня цього року відзна-
чить 75-річчя заснування.

Антоновці прославилися ство-
ренням найбільших у світі по-
вітряних гігантів Ан-22 «Ан-
тей», Ан-124 «Руслан», Ан-225 
«Мрія», багатоцільового біплана 
Ан-2 та іншими літаками Ан. Ко-
лектив будує літаки. Працівни-
кам справно платять зарплату (і 
тринадцяту), премії, керівництво 
дбає про їхнє здоров’я, відпочи-
нок, дозвілля. Тим, хто через не-
безпеку коронавірусної хворо-
би перебуває вдома, платять дві 
третини заробітку. 

Про те, як готують кадровий 
резерв на підприємстві, фахів-
ці яких професій авіагалузі ни-
ні в дефіциті й чому держава має 
розробити і реалізовувати силь-
ну інформаційну політику з пи-
тань підготовки кваліфікованих 
робітників машинобудівної га-
лузі, «УК» розповів директор з 
управління персоналом ДП «Ан-
тонов» Валерій Маєвський.

«Профорієнтацію 
починаємо  
з дитсадка»

— Валерію Євгеновичу, київ-
ські літакобудівники створюва-
ли літаки, тролейбуси, медич-
ну барокамеру, апаратуру для 
інституту Амосова. Де берете 
кадри для виготовлення такої 
складної продукції? 

— Все має починатися із проф-
орієнтації учнів. Працюємо зі 
школами, професійними ліцеями 
й коледжами, профтехучилища-
ми, технікумами, вишами і на-
віть… дитсадками (їх у нас три). 
Учні та студенти відвідують му-
зеї підприємства.

Діти співробітників відпочи-
вають у наших дитячих таборах 
«Антей» і «Сокіл». Замість заго-
нів там екіпажі. Для найменших 
— екіпажі найменших літаків 
Ан-2 та Ан-28, для старших — 
більших Ан-8, Ан-10, Ан-12, для 
найстарших — Ан-22, Ан-124, 
Ан-225. У центрі виховної роботи 
— знайомство із професіями лі-
такобудівників, історією авіації й 
підприємства, конкурси і вікто-
рини на авіатематику.

Старшокласникам показує-
мо виробництво, возимо на льот-
но-випробувальну базу до літа-
ків. Завжди відгукуємося на про-

хання організувати для молоді 
екскурсії. Нині цьому перешко-
джає пандемія. До неї на підпри-
ємстві за погодженням з райвід-
ділом освіти і батьками опано-
вували професію слюсаря-скла-
дальника хлопці 11 класу сто-
личної авіаційно-технологічної 
спеціалізованої школи №203. Це 
щось на зразок дуальної форми 
здобуття середньої освіти. Тра-
диційно підтримуємо зв’язок зі 
школою №96 ім. О. Антонова та 
іншими.

Робітничі 
професії потрібно 
пропагувати 

— Колись джерелом робітни-
чих кадрів були профтехучили-
ща, нині — професійні ліцеї, ко-
леджі, навчальні підрозділи під-
приємств.

— У нас діє центр навчання. 
Раніше київське ПТУ-7 готу-
вало робітників літакобудівно-
го профілю. У важкі 1990-ті сис-
тема профтехосвіти опинилася у 
скруті. Співпрацюємо з ПТУ-7, 
але на потрібні професії набра-
ти учнів стало складно. Для по-
пуляризації робітничих профе-
сій якось брали участь на теле-
баченні у профорієнтаційній пе-
редачі. На літакобудування дали 
мінімум часу, рекламували про-
фесії перукарів, манікюрниць, 
фахівців готельного господар-
ства. Вважаю так: якщо не вихо-
вуватимемо кваліфікованих ро-
бітників машинобудівної галузі, 
не матимемо сильної економіки.

Коли будували новий паса-
жирський лайнер Ан-148, зна-
добилися робітники. Поїхали з 
нинішнім керівником підприєм-
ства С. Бичковим, тоді головним 
інженером, в містечко Березань. 
В актовій залі клубу виступи-
ли перед приблизно 200 учня-
ми випускних класів. На підпри-
ємство з них жоден не прийшов. 
Тому самих профорієнтаційних 
зустрічей замало, слід реалізо-
вувати чітку інформаційну по-
літику держави з питань підго-
товки кваліфікованих робітників 
машинобудівної галузі, зокрема 
авіабудування.

Співпрацювали із професій-
ними коледжами, ліцеями, ПТУ. 
Їхні учні працювали у нас по дві-
три години, а то й цілий день. 
Отримували зарплатню. Після 
навчання їм присвоювали роз-
ряд, і більшість з них брали на 
роботу. Цей струмок робітників 
на підприємство зменшили че-
рез скорочення серійного вироб-
ництва.

Ситуація кардинально зміни-
лася після візиту на підприєм-
ство Президента України Воло-
димира Зеленського і отриман-
ня довгоочікуваного держзамов-
лення — трьох транспортних лі-

таків Ан-178 для ЗСУ. Прези-
дент наголосив на необхідності 
відновлення й посилення кадро-
вого потенціалу підприємства, 
повернення втрачених професіо-
налів і залучення нових.

Наша кадрова служба з керів-
никами виробництва і дослідно-
конструкторського бюро визна-
чила потребу в робітниках і фа-
хівцях для виконання замовлен-
ня. Відновлено повноцінну спів-
працю із професійно-технічни-
ми навчальними закладами та 
вишами. Практику в цехах про-
ходять десятки учнів ПТНЗ, а 
в конструкторських відділах — 
студенти вишів. Вони потенцій-
ні кадрові працівники підприєм-
ства. На жаль, деяких ключових 
професій авіагалузі в ПТНЗ не-
має (складальник-клепальник, 
слюсар-складальник літальних 
апаратів, слюсар з виготовлення 
і доведення деталей літальних 
апаратів тощо). Їх готуємо в на-
шому центрі навчання.

Свого часу, коли складали до-
слідні екземпляри пасажир-
ських Ан-148 та Ан-158, знадо-
билися складальники-клепаль-
ники. Я об’їхав профільні підпри-
ємства в Харкові, Конотопі, Оде-
сі, Миколаєві, Луцьку, Севасто-
полі. Виявилося, що складальни-
ки-клепальники в дефіциті. 

— І який знайшли вихід? 
— Узяли на роботу студентів 

Київського авіатехнікуму (він 
на території підприємства), при-
значили наставників з досвідче-
них робітників, провели навчан-
ня й атестацію в центрі навчан-
ня. З дипломом випускники тех-
нікуму отримали відповідний 
розряд складальника-клепаль-
ника. І складальні цехи впорали-
ся! Так поповнюємо підрозділи 
такими робітниками та слюсаря-
ми-складальниками. Тому необ-
хідно відновити ключові профе-
сії авіагалузі в навчальних пла-
нах ПТНЗ.

На часі впровадження дуаль-
ної форми освіти. Таку форму 
здобуття освіти давно викорис-
товують у Національному аеро-
космічному університеті «Хар-
ківський авіаційний інститут» 
імені М.Є. Жуковського (ХАІ) і 
Київському авіаційному техні-
кумі спільно з ДП «Антонов». Го-
тують необхідні документи і з 
Національним авіаційним уні-
верситетом і Київським політех-
нічним інститутом. 

Приклад перевіреної часом та-
кої форми здобуття вищої освіти 
— взаємодія між ХАІ та ДП «Ан-
тонов». Частина студентів цьо-
го університету навчається на 
підприємстві. Лекції із профіль-
них дисциплін їм читають про-
відні фахівці підприємства, на-
даючи знання на сучасному тео-
ретичному і практичному рівнях. 
Після 4 курсу, отримавши ди-
плом бакалавра, студенти вла-
штовуються в конструкторські, 
технологічні та виробничі під-
розділи і навчаються на 5, 6 кур-
сах. Курсові й дипломні проєкти 
студентів упроваджують у кон-
структорську або технологічну 
документацію. Захист диплом-
них проєктів проходить на нашо-
му підприємстві за участю керів-
ників і провідних фахівців. Та-
ка форма навчання вдосконалює 
навчальний процес і значно ско-
рочує період адаптації молодо-
го фахівця до умов роботи на під-
приємстві.

«Освіта в нас 
для працівників 
безплатна»

— Тобто завод не шкодує ко-
штів на навчання кадрів?

— Раніше бувало так. Вивчили 
робітника коштом підприємства, 
а він не погоджувався переводи-
тися на інженерську посаду через 
свій високий розряд і відповідну 
зар платню. Тому нині не навчає-
мо всіх поспіль, приймаємо рішен-
ня зважено і суто в інтересах ви-
робництва.

— Колись на «Антонові» і су-
сідньому серійному заводі було 
добре розвинене наставництво.

— Цей напрям кадрової робо-
ти відродили. Фахівці відділу ка-
дрів розробили положення про на-
ставництво молодих робітників і 
молодих фахівців, адаптацію пер-
соналу, формування та підготов-
ку кадрового резерву. Наставни-
цтво підтримали керівники під-
розділів, воно активно діяло до ка-
рантинних обмежень. Цю справу 
трохи пригальмували через коро-
навірус. Наставництво допомагає 
зберегти необхідний паритет між 
ветеранами та молоддю у складі 
персоналу підприємства, щоб бу-
ло кого і кому вчити. 

Наставники допомагають керів-
никам підприємства формувати 
кадровий резерв керівного скла-
ду середньої і вищої ланки управ-
ління. Маємо такі оперативний і 
перспективний резерви. Вивча-
ють сильні й слабкі сторони підо-
пічного і роблять висновок, на якій 
ділянці роботи його краще вико-
ристовувати. Такий підхід до при-
значень дає змогу дотримуватися 
принципу спадковості. 

Наставництво та підготовка ре-
зерву кадрів на підприємстві пе-
ребуває під системним контролем 
ДК «Укроборонпром», що свідчить 
про важливість цього напряму ка-
дрової роботи.

З турботою  
про людину праці

— Крім роботи, людині треба 
мати насамперед дах над головою.

— Ще за часів засновника на-
шого підприємства генерально-
го конструктора О. Антонова ак-
тивно розбудовували виробничу 
базу і житлове будівництво. На-
ші Ан-22 возили вантажі для на-
фто- й газопромислів Сибіру, за-
робляли значні кошти і фонди на 
будматеріали. Будували житло 
для працівників: гуртожитки, ба-
гатоповерхівки з одно-, дво-, три-
кімнатними і чотирикімнатни-

ми квартирами. Мало не перши-
ми в Радянському Союзі освої-
ли монолітне будівництво, влас-
ними силами виготовили склад-
ну опалубку. Нині споруджуємо 
дев’ятиповерховий будинок для 
працівників.

Стало значно складніше з відве-
денням землі. Років із 15 тому то-
дішній генеральний конструктор 
Дмитро Кива надав для спору-
дження житлового будинку час-
тину службової території нашої 
льотної бази в Гостомелі. Житло 
будувати там не можна, оформи-
ли як готельний комплекс. Звели 
два будинки по 120 квартир, об-
ладнали їх і поселили 240 моло-
дих сімей. Вони працюють поряд 
з домом на льотній базі, інших во-
зимо до Києва заводськими авто-
бусами. До речі, вже цієї весни ма-
ємо отримати 10 новеньких авто-
бусів.

— Нині, мабуть, важко вирішу-
вати соціально-побутові питан-
ня?

— Тих, хто приходить до нас із 
приватних фірм, де працював нео-
формленим, без будь-яких соцга-
рантій, вражає можливість у разі 
хвороби отримати лікарняний. 

«Антонов» — один з найбіль-
ших у столиці платників податків. 
У нас на території чудова медсан-
частина, швидка допомога. Є зубо-
протезне відділення з німецьким 
обладнанням, найсучасніша рент-
ген-установка. Незабаром для по-
глибленої діагностики захворю-
вань встановимо комп’ютерний 
томограф. Усе це 35 років тому по-
чав організовувати наш нинішній 
керівник Сергій Бичков — людина 
небайдужа, непосидюча. Він орга-
нізував навчання студентів ХАІ 
на ДП «Антонов» і нині ним опі-
кується. Разом із профспілкою не 
шкодує коштів на розвиток спор-
ту. Ще Олег Антонов любив гра-
ти в теніс на кортах нашого спорт-
комплексу «Антей». Вечорами у 
вихідні й будні його секції відкри-
то для працівників. 

Робітники й інженери — учас-
ники заводських самодіяльних 
вокально-інструментального ан-
самблю, хору класичної пісні, на-
родного фотоклубу. Профком ор-
ганізує екскурсійні поїздки пра-
цівників визначними місцями 
України. Улітку літакобудівники 
відпочивають за пільговими пу-
тівками на трьох базах відпочин-
ку на Дніпрі й одній — на морі.

Але звання найкращого робото-
давця сприймаємо як аванс. Робо-
ти ще непочатий край.

Володимир ШУНЕВИЧ  
для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Валерій МАЄВСЬКИЙ. Народився 1946 року в Житомирі. Трудову діяль-
ність розпочав учнем токаря на Волині, токарем на ремонтному заводі в 
місті Рожище. Навчався у вечірній школі робітничої молоді.

1969 року закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю 
«Машинобудування», кваліфікація інженер-механік. Відтоді працював на 
Київському механічному заводі (нині ДП «Антонов») майстром токарної 
дільниці, начальником бюро, начальником цеху, секретарем парткому до-
слідного виробництва, заступником секретаря парткому підприємства, по-
мічником директора, заступником гендиректора з кадрів, режиму та охоро-
ни, заступником гендиректора з персоналу і соціальних питань, віцепрези-
дентом з персоналу та безпеки. 

Із квітня 2019 року — директор з управління персоналом. Заслужений 
працівник промисловості України. Нагороджений орденом «За заслуги»  
ІІІ ступеня.

Одружений. Дружина Людмила Павлівна — кандидат біологічних наук, за-
служений працівник охорони здоров’я (нині на пенсії); син Юрій — провідний 
інженер ДП «Антонов».

Директор з управління 
персоналом держпідприємства 

«Антонов»  
Валерій МАЄВСЬКИЙ



30 квітня 2021 року, п’ятниця, № 83   www.ukurier.gov.ua 7

ЗАПИТАЙТЕ В ЕКСПЕРТА

У мене є рішення суду, яке набрало закон-
ної сили, і відкрите виконавче провадження. На-
дайте, будь ласка, роз’яснення з таких питань: 
чи справді приватний або державний викона-
вець має право автоматично накладати арешт 
на всі мої рахунки як боржника в банках, чи є 
якісь обмеження? Яких боржників це стосуєть-
ся та який механізм стягнення коштів з моїх ра-
хунків як боржника? 

Є. Клименюк

Порядок накладення арешту на кошти, що 
знаходяться на рахунках боржника у банках 
та інших фінансових установах, врегульова-
ний зокрема: ч. 2, 4 ст. 48, ст. 56 Закону Укра-
їни «Про виконавче провадження» №1404-VIII 
від 02.06.2019, ст. 59 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність» №2121-III від 
07.12.2000, п. 16 розділу VIII Інструкції з ор-
ганізації примусового виконання рішень, за-
твердженої наказом Мін’юсту №512/5 від 
02.04.2012, главою 9 Інструкції про безготів-
кові розрахунки в Україні в національній ва-
люті, затвердженої Постановою НБУ № 22 від 
21.01.2004, Порядком автоматизованого аре-
шту коштів боржників на рахунках у банках, 
затвердженим наказом Мін’юсту №1203/5 від 
16.04.2019 (зі змінами, внесеними наказом 
Мін’юсту №1061/5 від 23.03.2021).

Відповідно до ч. 2 ст. 48 Закону №1404-VIII, 
стягнення за виконавчими документами зверта-
ється в першу чергу на кошти боржника у націо-
нальній та іноземній валютах, інші цінності, у то-
му числі на кошти на рахунках боржника у бан-
ках та інших фінансових установах.

Тобто виконавець не лише має право, а він 
зобов’язаний в першу чергу звернути стягнен-
ня на кошти боржника, що знаходяться на ра-
хунках у банку.

За змістом абз. 3, 4 Інструкції про безготів-
кові розрахунки в Україні в національній валю-
ті, банк приймає до виконання документ про 
арешт коштів, доставлений або у формі папе-
рового документа, або в формі електронного.

Порядок автоматизованого арешту коштів 
боржників на рахунках у банках не передбачав 
раніше, а саме в редакції від 16.04.2019 та не пе-
редбачає нині автоматичного накладення аре-
шту на кошти боржника, що знаходяться в уста-
новах банків.

Рішення щодо арешту коштів на конкретно-
му рахунку чи всіх рахунків, суми арешту, бан-
ків, яким буде скерована така постанова, при-
ймається виконавцем.

Постанова про арешт коштів боржника має 
бути доставлена до установи банку, а вже банк, 
приймаючи її до виконання, блокує видаткові 
операції клієнта, тобто арештовує кошти на ра-
хунку.

Таке направлення постанови відбувається 
кількома шляхами. 

Перший –– це направлення виконавцем па-
перового документа постанови про арешт ко-
штів до банку рекомендованим або цінним лис-
том, або особисто виконавцем (представником / 
повіреним, помічником приватного виконавця);

Другий шлях –– засобами електронної ко-
мунікації шляхом направлення постанови про 
арешт коштів у формі електронного докумен-
та з накладенням кваліфікованого електронно-
го підпису. Зазвичай це електронна пошта, але 
деякі банки для такого обміну використовували 
й інші програмні засоби, до прикладу систему 
клієнт-банк чи спеціалізовану програму обмі-
ну електронними документами як-от Paperless.

Третій шлях –– за допомогою Автоматизова-
ної системи виконавчого провадження (надалі 
АСВП), коли до прийняття і підписання постано-
ви, виконавець може відмітити установи банків 
з переліку долучених до системи, а після при-
йняття рішення та підписання постанови квалі-
фікованим електронним підписом, постанова 

розсилалася до банків, що відмічені виконав-
цем. Таке розсилання відбувається програмни-
ми засобами АСВП.

Зміни, які були внесені наказом Мін’юсту 
№1061/5 від 23.03.2021 до Порядку автомати-
зованого арешту коштів боржників на рахунках 
у банках, були спрямовані зокрема і на розши-
рення переліку категорій стягнень, у яких арешт 
коштів на рахунках боржника може бути накла-
дений саме за допомогою програмних засобів 
АСВП.

Тепер  арешт коштів на рахунках може бути 
накладений не лише стосовно боржників по алі-
ментах, а й за всіма іншими категоріями справ.

Щодо обмежень у накладенні арешту на ко-
шти на рахунках в банках, то зазвичай фізич-
ні особи не мають якихось захищених рахун-
ків. Крім того, рішення щодо блокування того 
чи того рахунку приймає установа банку. Тож 
якщо вам прийде повідомлення про блокуван-
ня рахунку, скоріше за все, такі рахунки не є за-
хищеними.

Але справді є певний перелік рахунків, на які 
не може бути накладено арешт, та на кошти, які 
на ньому знаходяться, не може бути звернено 
стягнення.

Так, наприклад, згідно з абз. 2 ч. 2 ст. 48 За-
кону №1404-VIII, забороняється звернення стяг-
нення та накладення арешту на кошти на єди-
ному рахунку, відкритому у порядку, визначе-
ному статтею 35-1 Податкового кодексу Украї-
ни, кошти на рахунках платників податків у сис-
темі електронного адміністрування податку на 
додану вартість, кошти на електронних рахун-
ках платників акцизного податку, на кошти, що 
перебувають на поточних рахунках із спеціаль-
ним режимом використання, відкритих відпо-
відно до статті 15-1 Закону України «Про елек-
троенергетику», на поточних рахунках із спеці-
альним режимом використання, відкритих від-
повідно до статті 19-1 Закону України «Про те-
плопостачання», на поточних рахунках із спеці-
альним режимом використання для проведен-
ня розрахунків за інвестиційними програмами, 
на поточних рахунках із спеціальним режимом 
використання для кредитних коштів, відкритих 
відповідно до статті 26-1 Закону України «Про 
теплопостачання», статті 18-1 Закону України 
«Про питну воду, питне водопостачання та во-
довідведення», на спеціальному рахунку екс-
плуатуючої організації (оператора) відповідно 
до Закону України «Про впорядкування питань, 
пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», 

на кошти на інших рахунках боржника, накла-
дення арешту та/або звернення стягнення на які 
заборонено законом.

Крім того, не підлягають арешту кошти, що 
знаходяться на рахунку, який відкривається для 
зарахування страхових коштів. Згідно з абз. 4 
ч. 2 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» №77-VIII 
від 28.12.2014, страхові кошти, зараховані 
на окремий поточний рахунок у банку або на 
окремий рахунок в органі, що здійснює каз-
начейське обслуговування бюджетних коштів 
(далі окремий рахунок), можуть бути вико-
ристані страхувальником виключно на надан-
ня матеріального забезпечення та соціальних 
послуг застрахованим особам. Страхові кошти, 
зараховані на окремий рахунок, не можуть бу-
ти спрямовані на задоволення вимог кредито-
рів, на стягнення на підставі виконавчих та ін-
ших документів, за якими здійснюється стяг-
нення відповідно до закону.

Також на рахунки органів примусового вико-
нання рішень, відкритих для зарахування коштів 
виконавчого провадження, обліку депозитних 
сум і зарахування стягнутих з боржників коштів 
та їх виплати стягувачам, не може бути накладе-
но арешт або звернено стягнення на підставі ви-
конавчих документів (ч. 2 ст. 15 Закону України 
«Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших орга-
нів» №1403-VIII від 02.06.2016).

Отже, якщо рахунок не має якогось спеціаль-
ного статусу, то арешт на кошти накладається 
банком на підставі постанови виконавця та бло-
куються всі видаткові операції за рахунком до 
накопичення суми арешту.

Слід відмітити, що між різними банками при 
виконанні постанови про арешт коштів боржни-
ка немає взаємодії. І якщо у боржника є кошти 
в сумі достатній для погашення боргу в різних 
банках, то така сума блокуватиметься кожним 
банком окремо.

Наведу приклад: маючи борг 1000,00 грн та 
три рахунки в трьох різних банках, на кожному 
рахунку у вас заблокують по 1000,00 грн, і зага-
лом вас тимчасово буде обмежено в можливос-
ті витрат в розмірі 3000,00 грн.

Механізм примусового списання коштів де-
тально врегульований Інструкцією про безготів-
кові розрахунки в Україні в національній валю-
ті, зокрема главою 5. Ніяких змін, які б стосува-
лися автоматизації примусового списання, дана 
Інструкція не передбачає.

Кошти з рахунків боржника списуються бан-
ком, в якому боржник має рахунки, на підставі 
платіжної вимоги виконавця.

Платіжна вимога разом з відповідним реє-
стром спочатку подається до банку, де обслу-
говуються приватний виконавець чи орган дер-
жавної виконавчої служби. На ній проставля-
ється штамп цього банку та підпис його відпо-
відальної особи.

Наступним кроком платіжна вимога, підпи-
сана виконавцем та скріплена гербовою печат-
кою, вже зі штампом банку та підписом відпо-
відальної особи направляється до банку, що об-
слуговує рахунки боржника.

Якщо суми коштів на рахунку достатньо, 
банк виконує платіжну вимогу повністю, а якщо 
ні, платіжна вимога виконується банком в ме-
жах залишку коштів на рахунках боржника.

Повторно за вже проведеною платіжною ви-
могою кошти не списуються. Для списання ко-
штів, що можуть надходити на рахунок після 
опрацювання банком боржника платіжної ви-
моги, виконавець виготовляє нові примірники 
платіжної вимоги та зменшує суму списання за 
вимогою на розмір раніше списаних з боржни-
ка коштів.

Платіжна вимога дійсна протягом 30 днів з 
дня її складання.

Підсумовуючи, виконавець може наклада-
ти арешт на кошти на всіх ваших рахунках, крім 
коштів, що містяться на рахунках, на які заборо-
нено звертати стягнення, але робить він це не 
автоматично. Станом на теперішній час до елек-
тронної взаємодії між банками та АСВП долуче-
но лише сім банків з діючих.

Зміни до Порядку автоматизованого аре-
шту коштів боржників на рахунках у банках від 
23.03.2021 стосуються виключно накладення та 
зняття арешту з коштів та порядку отримання 
інформації щодо номерів рахунків та залишків 
коштів на рахунках боржника. Ці зміни не стосу-
ються примусового списання коштів.

Технічно налагодити взаємодію між банка-
ми та виконавцями через АСВП щодо цих змін 
мають упродовж трьох місяців з дня прийнят-
тя змін до Порядку. Але тут слід наголосити, 
що Порядок автоматизованого арешту коштів 
боржників на рахунках у банках за виконав-
чими провадженнями про стягнення алімен-
тів був затверджений ще 16.04.2019. Але на 
кінець другого року з дня затвердження цьо-
го Порядку виконувати його виявилися в змо-
зі лише сім банків.

Яких боржників стосується автоматичний 
арешт коштів та який механізм стягнення

Приватний виконавець 
виконавчого округу  

м. Києва  
АТАДЖАН  ЧУЛІЄВ

Матеріали рубрики «Запитайте в експерта» захищено авторським правом

Стягнення заборгованості  
з підприємства, яке є в переліку 
на приватизацію

Підкажіть, чи можна стягнути заборгованість із 
зарплати з підприємства, яке роками не виплачує 
її колишнім працівникам за попередні роки. Вико-
навча служба не стягує з підприємства заборгова-
ність, мотивуючи це тим, що за законом, якщо під-
приємство стоїть на приватизації, жодної копійки 
боргу не виплачує. Це про Укрзахідвуглебуд.

Олег Ковтун

За змістом п. 12 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про 
виконавче провадження» (далі –– Закон) вико-
навець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі 
включення державних підприємств або пакетів ак-
цій (часток) господарських товариств до переліку 
об’єктів малої або великої приватизації, що підля-
гають приватизації. 

Наказом Фонду державного майна України від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році» (із змінами), ПрАТ «Укр-
західвуглебуд» включено до Переліку держав-
них пакетів акцій (часток) господарських това-
риств та інших господарських організацій і під-
приємств, заснованих на базі об’єднання майна 
різних форм власності, що підлягають привати-
зації в 2019 році.

За інформацією з Фонду державного майна 
України (http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/dod1-
646.doc), станом на 09.04.2021 ПрАТ «Укрзахідву-
глебуд» наявний в цьому переліку.

Аукціон щодо продажу, який був призначений 
на 25.01.2021, не відбувся. Державний пакет ак-
цій розміром 99,6667% статутного капіталу ПрАТ 
«Укр західвуглебуд», що становить 44 637 304 штук 

акцій (код за ЄДРПОУ 00177158, Львівська обл.,  
м. Червоноград, вул. Будівельна, 1-а). Номіналь-
ною вартістю пакета акцій — 11 159 326,00 гривень 
готується до продажу (https://privatization.gov.ua/
product/privatization-prat-ukrzahidvuglebud/).

Відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону, у період зупи-
нення вчинення виконавчих дій виконавець має 
право звертатися до суду в порядку, встановлено-
му цим Законом, а також вживати заходів до роз-
шуку боржника (його майна) або проведення пере-
вірки його майнового стану.

Вчинення будь-яких інших виконавчих дій за зу-
пиненим виконавчим провадженням чинною ре-
дакцією даного Закону не передбачено.

Таким чином, стягнути примусово заборгова-
ність по заробітній платі з ПрАТ «Укрзахідвугле-
буд» в процедурі виконавчого провадження не ви-
являється можливим, оскільки за зупиненим ви-
конавчим провадженням виконавець може хі-
ба що здійснювати заходи щодо розшуку майна 
боржника, проведення перевірки майнового ста-
ну боржника та звернення до суду з відповідними 
поданнями чи заявами. Однак такі дії не призво-
дять до надходження коштів у виконавчому про-
вадженні, за рахунок яких може бути погашена за-
боргованість.

Примусове виконання рішення  
у приватного виконавця

Які документи необхідно надати приват-
ному виконавцеві для стягнення заборгова-
ності з юридичної особи?

В. Коломієць

Згідно з ч. 1 п. 1 ст. 26 Закону України 
«Про виконавче провадження» (далі –– 
Закон) виконавець розпочинає примусове 
виконання рішення на підставі виконав-
чого документа за заявою стягувача про 
примусове виконання рішення.

Вимоги до змісту заяви про відкрит-
тя виконавчого провадження встановлені  
п. 3 розділу III Інструкції з організації при-
мусового виконання рішень, затвердже-
ної наказом Мін’юсту № 512/5 02.04.2012.

Заява про примусове виконання рішен-
ня подається до органу державної вико-
навчої служби або приватного виконав-
ця у письмовій формі разом із оригіналом 
(дублікатом) виконавчого документа.

У заяві про примусове виконання рі-
шення зазначаються такі відомості:

назва і дата видачі виконавчого доку-
мента;

прізвище, ім’я та (за наявності) по бать-
кові стягувача;

дата народження та адреса місця про-
живання чи перебування стягувача;

реєстраційний номер облікової карт-
ки платника податків або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання в установле-
ному порядку відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають 
відмітку в паспорті) стягувача;

номер телефону стягувача;
спосіб перерахування стягнутих з 

боржника грошових сум (у разі виконання 
рішення про стягнення коштів);

реквізити рахунку, відкритого у банку 
або в іншій фінансовій установі, для отри-
мання стягнутих з боржника грошових 
сум (за наявності).

Також слід зауважити, що згідно з ч. 2 
ст. 24 Закону, приватний виконавець при-
ймає до виконання виконавчі докумен-
ти за місцем проживання, перебування 
боржника — фізичної особи, за місцез-
находженням боржника — юридичної 
особи або за місцезнаходженням майна 
боржника.

За змістом норм п. 3 розділу III Ін-
струкції з організації примусового ви-
конання рішень встановлено, що у ра-
зі пред’явлення виконавчого докумен-
та до органу державної виконавчої служ-
би або приватного виконавця за місцезна-
ходженням майна боржника до заяви про 
примусове виконання рішення додається 
документ / копія документа, який підтвер-
джує, що майно боржника (грошові ко-
шти на рахунках в банках або інших фі-
нансових установах) знаходиться(яться) 
на території, на яку поширюється компе-
тенція органу державної виконавчої служ-
би, або в межах виконавчого округу при-
ватного виконавця.

Отже, щоб звернутись до приватно-
го виконавця за примусовим виконан-
ням рішення, стягувачу потрібно надати:

- оригінал (дублікат у випадку втра-
ти оригіналу) виконавчого документа. Це 
може бути наказ, виконавчий лист, ухва-
ла, виконавчий напис чи інші документи;

- заяву про примусове виконання рі-
шення. Стягувач може заяву підписа-
ти та подати виконавцю особисто або 
зробити це через представника. У ви-
падку реалізації стягувачем своїх по-
вноважень через представника, повно-
важення останнього повинні бути на-
лежним чином підтверджені, а право на 
пред’явлення виконавчого документа на 
виконання має бути обумовлене в до-
кументах, що підтверджують повнова-
ження.

У випадку пред’явлення виконавчого 
документа за місцем знаходження май-
на (коштів) боржника, до заяви про при-
мусове виконання має додаватися доку-
мент чи його копія, що підтверджує на-
явність майна (грошових коштів на ра-
хунках в банках або інших фінансових 
установах) на території виконавчого 
округу приватного виконавця.

Вказані документи можуть надава-
тися виконавцю особисто або засоба-
ми поштового зв’язку. Актуальні адре-
си офісів приватних виконавців та засо-
би зв’язку з ними розміщені в Єдиному 
реєстрі приватних виконавців України за 
посиланням https://erpv.minjust.gov.ua/ expert@ukcc.com.ua

Запитання можете 
надсилати 
на електронну 
адресу
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ДОКУМЕНТИ   
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 28 квітня 2021 р. № 418 

Київ

Про реалізацію експериментального проекту  
щодо державної реєстрації фізичної особи  

підприємцем в автоматичному режимі 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції, Міністерства цифрової транс-

формації щодо реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постано-
вою експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підпри-
ємцем в автоматичному режимі з використанням даних, що обробляються:

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб  — підприємців та 
громадських формувань;

на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія».
2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо державної 

реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі, що додається.
3. Міністерству юстиції та Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
застосування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  — під-

приємців та громадських формувань і Єдиного державного веб-порталу електронних 
послуг «Портал Дія» відповідно до затвердженого цією постановою Порядку, зокре-
ма забезпечити протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою ін-
формаційну взаємодію зазначених Реєстру і Єдиного веб-порталу та технічну мож-
ливість державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі;

обробку персональних даних, переданих з Єдиного державного веб-порталу елек-
тронних послуг «Портал Дія» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб — підприємців та громадських формувань з метою надання адміністра-
тивної послуги з державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному 
режимі, у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та 
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

проведення інформаційно-роз’яснювальних та навчальних заходів щодо держав-
ної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі.

4. Міністерству юстиції разом з Міністерством цифрової трансформації починаю-
чи з 2021 року подавати щороку до 31 грудня Кабінетові Міністрів України звіти про 
результати реалізації експериментального проекту щодо державної реєстрації фізич-
ної особи підприємцем в автоматичному режимі та після завершення його реалізації 
внести пропозиції щодо удосконалення законодавства у відповідних сферах.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 28 квітня 2021 р. № 418

ПОРЯДОК  
реалізації експериментального проекту  

щодо державної реєстрації фізичної особи  
підприємцем в автоматичному режимі 

1. Цей Порядок визначає процедуру державної реєстрації фізичної особи підпри-
ємцем, обміну інформацією між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фі-
зичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний 
реєстр) і Єдиним державним веб-порталом електронних послуг «Портал Дія» (далі 
— Портал Дія), які застосовуються з метою державної реєстрації фізичної особи під-
приємцем в автоматичному режимі без участі державного реєстратора юридичних 
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — державний 
реєстратор), щодо фізичних осіб, які подали заяву про державну реєстрацію їх під-
приємцями в автоматичному режимі (далі — заявники).

2. Державна реєстрація заявника підприємцем проводиться виключно за бажан-
ням заявника без участі державного реєстратора з відображенням в Єдиному дер-
жавному реєстрі відомостей, зазначених заявником у відповідній заяві.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах Украї-
ни «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та гро-
мадських формувань», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та докумен-
ти, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електро-
нні довірчі послуги», інших законах, що регулюють відносини з питань, які станов-
лять предмет правового регулювання цього Порядку.

4. Державна реєстрація проводиться щодо особи, яка пройшла автентифікацію з 
використанням кваліфікованого електронного підпису.

5. Заявником може бути громадянин України, який досяг вісімнадцятирічного ві-
ку, має повну цивільну правоздатність та дієздатність, якому присвоєно реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків, який не є фізичною особою — під-
приємцем відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру та має намір про-
вадити підприємницьку діяльність.

6. Заява формується заявником на Порталі Дія після проходження ним автенти-
фікації.

Заява формується програмними засобами у довільній формі, придатній для 
сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, передбачених заявою щодо держав-
ної реєстрації фізичної особи — підприємця за формою 1, затвердженою наказом 
Мін’юсту від 18 листопада 2016 р. № 3268/5.

7. Формування заяви припиняється за допомогою програмних засобів Порталу 
Дія, якщо зазначені у заяві відомості:

надані не в повному обсязі;
не відповідають вимогам арифметичного та формато-логічного контролю.
8. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе за-

явник.
9. Після формування заяви програмними засобами Порталу Дія та накладення 

кваліфікованого електронного підпису заявника заява блокується для редагування 
та передається до Єдиного державного реєстру для державної реєстрації фізичної 
особи підприємцем.

На відомості, що передаються до Єдиного державного реєстру, накладається ква-
ліфікована електронна печатка технічного адміністратора Порталу Дія.

10. Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру здійснює державну ре-
єстрацію фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі без участі державно-
го реєстратора шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру здійснює генерування в ав-
томатичному режимі коду доступу до результатів надання адміністративної послуги 
з державної реєстрації фізичної особи підприємцем з подальшим його надісланням 
до Порталу Дія для забезпечення доступу заявника до результатів розгляду заяви.

11. За результатом проведеної державної реєстрації та після отримання в порядку 
інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними сис-
темами Держстату і ДПС відповідних відомостей програмними засобами Єдиного 
державного реєстру в автоматичному режимі формується виписка з нього.

У виписці зазначається, що державна реєстрація фізичної особи підприємцем 
проведена програмними засобами Єдиного державного реєстру.

12. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Єдиному державно-
му реєстрі.

Суб’єктом зберігання реєстраційної справи у паперовій формі є суб’єкт державної 
реєстрації за місцезнаходженням фізичної особи — підприємця, що відповідно до 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підпри-
ємців та громадських формувань» наділений повноваженнями із зберігання реєстра-
ційних справ. Реєстраційна справа у паперовій формі формується після проведен-
ня подальших реєстраційних дій на підставі документів, поданих у паперовій формі.

13. Державна реєстрація фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі 
може бути оскаржена в судовому порядку.

14. Усі отримані електронні дані обробляються з дотриманням вимог Законів 
України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», 
«Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист персональ-
них даних», «Про електронні довірчі послуги» та використовуються з метою забезпе-
чення дотримання та реалізації вимог законодавства.

15. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та Порталом Дія 
здійснюється засобами відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем із за-
стосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвер-
дженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановле-
ному законодавством.

Перелік відомостей, структура та формат інформаційних файлів, що передають-
ся та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, визначаються суб’єктами ін-
формаційних відносин та оформлюються окремими протоколами про інформацій-
ну взаємодію.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 квітня 2021 р. № 419 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від  20  листопада 2019 р. № 971
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971 

«Про затвердження Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних 
робіт, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейсько-
го Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Со-
юзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (Офіційний вісник України, 
2019 р., № 97, ст. 3205) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
 від 28 квітня 2021 р. № 419

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

 від 20 листопада 2019 р. № 971
1. Назву та постановляючу частину постанови після слова «робіт» доповнити сло-

вами «та проектів».
2. Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт, які фінан-

суються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для ви-
конання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових 
досліджень та інновацій «Горизонт 2020», затверджене зазначеною постановою, ви-
класти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 листопада 2019 р. № 971 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 квітня 2021 р. № 419)
ПОЛОЖЕННЯ  

про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та  
проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту  

допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України  
у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових  

досліджень та інновацій «Горизонт 2020»

Загальна частина
1. Це Положення визначає процедуру проведення МОН конкурсного відбору нау-

кових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішньо-
го інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у 
Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Гори-
зонт 2020» (далі — конкурс).

2. Конкурс проводиться з метою надання фінансової підтримки на:
придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за прі-

оритетами Рамкової програми Європейського Союзу з наукових досліджень та інно-
вацій «Горизонт 2020» (далі — Програма «Горизонт 2020») закладами вищої освіти 
та науковими установами з метою стимулювання їх участі у Рамковій програмі Єв-
ропейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (далі — 
Програма «Горизонт Європа») за результатами конкурсного відбору науково-техніч-
них проектів, спрямованих на придбання наукового обладнання та матеріалів центра-
ми колективного користування науковим обладнанням для проведення наукових до-
сліджень (далі — інфраструктурні проекти);

виконання та реалізацію закладами вищої освіти, суб’єктами малого і середньо-
го підприємництва та науковими установами наукових, науково-технічних робіт (да-
лі — наукові роботи) та наукових, науково-технічних проектів (далі — науково-тех-
нічні проекти) за результатами конкурсного відбору наукових робіт та науково-тех-
нічних проектів;

фінансову підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти, наукових уста-
нов за результатами конкурсного відбору науково-технічних проектів, спрямованих 
на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ;

надання підтримки суб’єктам господарювання, спрямованої на відшкодування 
витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування науково-технічних про-
ектів у сфері наукових (науково-технічних робіт) та витрат на підтримку інновацій-
ної діяльності суб’єктів господарювання за результатами конкурсного відбору науко-
во-технічних проектів суб’єктів господарювання, що потребують проведення техніко-
економічного обґрунтування.

Надання фінансової підтримки здійснюється за рахунок коштів спеціального фон-
ду державного бюджету, що отримані за рахунок зовнішнього інструменту допомо-
ги Європейського Союзу, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Єв-
ропейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 227 (Офіційний 
вісник України, 2016 р., № 26, ст. 1036).

Надання фінансової підтримки здійснюється відповідно до таких граничних об-
сягів:

для придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за 
пріоритетами Програми «Горизонт 2020» закладами вищої освіти та науковими уста-
новами з метою стимулювання їх участі у Програмі «Горизонт Європа» — 42 відсо-
тки загального обсягу фінансування;

для виконання та реалізації закладами вищої освіти, суб’єктами малого і серед-
нього підприємництва та науковими установами наукових робіт та науково-технічних 
проектів — 55 відсотків загального обсягу фінансування;

для фінансової підтримки інноваційної діяльності закладів вищої освіти, наукових 
установ — 2 відсотки загального обсягу фінансування;

для підтримки суб’єктів господарювання, спрямованої на відшкодування витрат 
на проведення техніко-економічного обґрунтування науково-технічних проектів у 
сфері наукових робіт та витрат на підтримку інноваційної діяльності суб’єктів госпо-
дарювання, — 1 відсоток загального обсягу фінансування.

Надання фінансової підтримки науково-технічним проектам здійснюється відпо-
відно до критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарю-
вання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяль-
ність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 
118 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 730), за такими напрямами:

науково-технічні проекти суб’єктів малого і середнього підприємництва, закладів 
вищої освіти та наукових установ;

науково-технічні проекти суб’єктів господарювання, що потребують проведення 
техніко-економічного обґрунтування;

науково-технічні проекти, спрямовані на підтримку інноваційної діяльності закла-
дів вищої освіти та наукових установ.

Надання фінансової підтримки науково-технічним проектам суб’єктів господарю-
вання здійснюється з урахуванням норм максимального розміру державної допомо-
ги, яка може надаватися суб’єктам господарювання на відшкодування витрат на про-
ведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, визна-
чених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118 «Про за-
твердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господа-
рювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну ді-
яльність».

3. Конкурс проводиться відповідно до цього Положення з урахуванням Порядку 
проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що планують-
ся до виконання за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 739 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2018 р., № 74, ст. 2481).

4. На конкурс подаються наукові роботи за такими тематичними напрямами:
передова наука;
нанотехнології та наноматеріали, нові технології виробництва матеріалів;
технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу, ор-

ганічне виробництво та продовольча безпека;
нові технології розвитку транспортної системи, у тому числі розумний, екологічно 

чистий та інтегрований транспорт;
здоров’я, біобезпека;
демографічні зміни та добробут населення;
нові технології охорони навколишнього природного середовища, раціональне 

природокористування, біоекономіка;
енергетика та енергоефективність, освоєння альтернативних джерел енергії;
розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніка, кі-

бербезпека;
безпечне, інноваційне та розумне суспільство (соціально-економічний, соціально-

правовий та соціально-гуманітарний напрями);
ракетно-космічні технології.

На конкурс подаються науково-технічні проекти суб’єктів малого і середнього під-
приємництва, закладів вищої освіти та наукових установ, а також науково-технічні 
проекти суб’єктів господарювання, що потребують проведення техніко-економічного 
обґрунтування, за такими тематичними напрямами:

освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефек-
тивних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;

освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, 
ракетно-космічної галузі, авіа- та суднобудування, озброєння та військової техніки;

освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, 
створення наноматеріалів та нанотехнологій;

впровадження нових технологій, обладнання та біологічно активних сполук для 
якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;

розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.
Науково-технічні проекти, спрямовані на підтримку інноваційної діяльності закла-

дів вищої освіти та наукових установ, подаються на конкурс за такими напрямами:
проведення патентних, патентно-кон’юнктурних, маркетингових досліджень;
закупівля інструментів, обладнання та устатковання, що необхідні для проведення 

тестування, прототипування, експериментальних досліджень, створення та випробу-
вання дослідних зразків, виготовлення моделей;

створення та забезпечення функціонування інноваційних структур, (інноваційних 
бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів, стартап-шкіл, центрів трансферу техноло-
гій, коворкінгів тощо).

Інфраструктурні проекти подаються на конкурс для отримання фінансування на 
закупівлю інструментів, обладнання та устатковання, що необхідні для проведення 
тестування, прототипування, експериментальних досліджень, створення та випробу-
вання дослідних зразків, виготовлення моделей з метою вдосконалення послуги з 
надання доступу вченим до обладнання та матеріалів для проведення наукових до-
сліджень.

5. Тривалість виконання наукових робіт, реалізації науково-технічних та інфра-
структурних проектів, які подаються на конкурс, не може перевищувати 24 місяців.

Тривалість реалізації науково-технічних проектів суб’єктів господарювання, що 
потребують проведення техніко-економічного обґрунтування, та наукових проектів, 
спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових 
установ, не може перевищувати  12 місяців.

6. Для участі у конкурсі подаються заявки на участь у конкурсі (далі — заявка), 
зокрема:

для наукових робіт — у формі згідно з додатком 1;
для науково-технічних проектів відповідно до обраного напряму фінансування — 

у формі згідно з додатками 2—4;
для інфраструктурних проектів — у формі згідно з додатком 5.
7. Наукові роботи та науково-технічні проекти, що можуть містити відомості, які 

становлять державну таємницю, на конкурс не подаються.
8. Для наукових робіт конкурс проводиться за такими критеріями:
наукова якість та значущість наукової роботи для подальшого розвитку науки, 

техніки, технологій, економіки, суспільства (відповідно до спрямування наукової ро-
боти) (пункт 13 додатка 1);

якість та реалістичність запропонованого плану виконання наукової роботи (пункт 
18 додатка 1);

спроможність авторського колективу до виконання наукової роботи (пункт 10 до-
датка 1);

наявність та успішність досвіду подання науковим керівником наукової роботи за-
явок на участь у Програмі «Горизонт 2020» (пункт 11 додатка 1);

наявність матеріально-технічної бази, необхідної для виконання наукової роботи, 
з урахуванням обладнання, що планується придбати за рахунок отриманого фінансу-
вання за результатами конкурсу (пункти 15 і 16 додатка 1).

Для науково-технічних проектів закладів вищої освіти, суб’єктів малого і серед-
нього підприємництва та наукових установ конкурс проводиться за такими крите-
ріями:

унікальність науково-технічного проекту та його переваги (пункт 7 додатка 2);
оцінка можливості реалізації науково-технічного проекту та прогнозований соці-

ально-економічний вплив результату його реалізації для України (пункти 8 і 9 до-
датка 2);

наявність та успішність досвіду подання закладом вищої освіти, суб’єктом малого 
і середнього підприємництва, науковою установою заявок на участь у Програмі «Го-
ризонт 2020» (пункт 10 додатка 2);

кадрова та інфраструктурна спроможність закладу вищої освіти, суб’єкта мало-
го і середнього підприємництва, наукової установи для реалізації науково-технічно-
го проекту (пункт 11 додатка 2);

Обов’язковою умовою для подання закладом вищої освіти та науковою устано-
вою заявки для науково-технічного проекту є залучення представників малого і се-
реднього підприємництва до його реалізації (пункт 12 додатка 2) та реалізації окре-
мих етапів науково-технічного проекту з використанням інноваційної інфраструкту-
ри суб’єкта підприємництва.

Обов’язковою умовою для подання суб’єктом малого і середнього підприємни-
цтва заявки для науково-технічного проекту є залучення представників закладів ви-
щої освіти та наукових установ до його реалізації (пункт 12 додатка 2) та реаліза-
ції окремих етапів науково-технічного проекту з використанням інноваційної інфра-
структури закладу вищої освіти та наукової установи.

Для науково-технічних проектів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльнос-
ті закладів вищої освіти та наукових установ, конкурс проводиться за такими крите-
ріями:

ефективність комерціалізації наукових, науково-технічних результатів (пункт 8 
додатка 3);

наявність інноваційної інфраструктури на базі закладу вищої освіти, наукової 
установи (пункт 9 додатка 3);

наявність та успішність досвіду подання закладом вищої освіти, науковою устано-
вою заявок на участь у Програмі «Горизонт 2020» (пункт 10 додатка 3);

наявність досвіду співпраці з представниками сфери підприємництва (пункт 11 
додатка 3).

Для науково-технічних проектів суб’єктів господарювання, що потребують про-
ведення техніко-економічного обґрунтування, конкурс проводиться за такими кри-
теріями:

оцінка за результатами участі у Програмі «Горизонт 2020» (Evaluation Summary 
Report) (пункт 7 додатка 4);

прогнозований соціально-економічний вплив реалізації проекту для України 
(пункт 8 додатка 4);

кадрова та інфраструктурна спроможність суб’єкта малого і середнього підприєм-
ництва для реалізації науково-технічного проекту (пункт 10 додатка 4).

Науково-технічний проект повинен відповідати або бути спрямованим на розвиток 
науково-технічного проекту, що брав участь у Програмі «Горизонт 2020».

Для інфраструктурних проектів конкурс проводиться за такими критеріями:
рівень наявної матеріально-технічної бази, необхідної для виконання наукових до-

сліджень, поточна ефективність її колективного використання (шляхом надання вче-
ним доступу до роботи на обладнанні) та ступінь якісного розширення/доповнення 
можливостей використання матеріально-технічної бази для досліджень за рахунок 
придбання додаткового обладнання (пункт 6 додатка 5);

кадрова спроможність забезпечити проведення відповідних наукових досліджень 
та доступ вченим до роботи на обладнанні (пункт 7 додатка 5);

спрямованість на виконання наукових досліджень, які відповідають напрямам 
Програми «Горизонт 2020» (пункт 8 додатка 5);

якість та реалістичність фінансово-економічного обґрунтування інфраструктурно-
го проекту (пункт 11 додатка 5);

наявність потенційних користувачів у вигляді наукових груп (пункт 9 додатка 5).
Вимоги до учасників конкурсу

9. У конкурсі можуть брати участь підприємства, установи та організації незалеж-
но від форми власності, які:

не мають заборгованості за платежами, здійснення контролю за справлянням 
яких покладено на контролюючі органи;

не є банкрутами та проти яких не порушено провадження у справі про банкрут-
ство;

не перебувають у стадії реорганізації або ліквідації.
10. Учасниками конкурсу вважаються підприємства, установи та організації, яки-

ми подано заявку.
Учасниками конкурсу інфраструктурних проектів можуть бути центри колектив-

ного користування науковим обладнанням, що є юридичними особами, та заклади 
вищої освіти, наукові установи, у складі яких є один або більше центрів колектив-
ного користування науковим обладнанням, утворених в установленому законодав-
ством порядку.

11. Не менше половини колективу авторів наукової роботи, науково-технічного, 
інфраструктурного проекту, в тому числі з науковим керівником, повинні бути пра-
цівниками підприємства, установи та організації, які подають заявку.

Основним місцем роботи наукового керівника наукової роботи, науково-техніч-
ного, інфраструктурного проекту повинні бути підприємство, установа та організа-
ція, які подають заявку. 

12. Одна і та сама особа може бути науковим керівником тільки однієї наукової 
роботи, науково-технічного, інфраструктурного проекту, що подається на конкурс. 
У разі подання двох або більше заявок на участь у конкурсі, згідно з якими науко-
вим керівником є одна і та сама особа, до розгляду приймається заявка, що надій-
шла першою. Одна і та сама особа не може бути виконавцем або науковим керівни-
ком, зазначеним у трьох і більше заявках.

13. Учасники конкурсу подають такі документи:
1) для наукових робіт, науково-технічних проектів:
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супровідний лист з переліком матеріалів, що подаються на конкурс, на бланку 

учасника конкурсу, засвідчений підписом керівника учасника конкурсу та скріплений 
його печаткою (в разі наявності);

заявку згідно з додатками 1, 2, засвідчену підписами наукового керівника науко-
вої роботи, науково-технічного проекту, керівника учасника конкурсу та скріплену 
його печаткою (в разі наявності);

сторінки частини А проектної пропозиції на конкурс з адміністративними дани-
ми організації — учасника конкурсу (Administrative data of participating ogranisation) 
із зазначенням імені та прізвища наукового керівника наукової роботи, науково-тех-
нічного проекту (Person in charge of the proposal) з відповідним електронним штам-
пом (Funding & Tenders Portal Submission System), а також відомість з оцінкою за ре-
зультатами участі у Програмі «Горизонт 2020» (Evaluation Summary Report) для під-
твердження факту отримання оцінки, вище мінімальної, та/або лист-підтвердження 
(Evaluation Result Letter) для підтвердження факту надання науково-технічному про-
екту фінансування; для учасників конкурсу, які подають науково-технічний проект, 
що потребує проведення техніко-економічного обґрунтування, — сертифікат (Seal of 
Excellence) та відомість з оцінкою за результатами участі у Програмі «Горизонт 2020» 
(Evaluation Summary Report), видані вітчизняному суб’єкту господарювання Європей-
ською комісією за результатами його участі у Програмі «Горизонт 2020» (три копії);

довідку про відсутність заборгованості за платежами, здійснення контролю за 
справлянням яких покладено на контролюючі органи, дійсну на момент подання за-
явки;

повну інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 
провадження у справі про банкрутство;

для науково-технічних проектів — гарантійний лист у довільній формі від підпри-
ємства, установи, організації з підтвердженням свого наміру надати фінансову під-
тримку науково-технічному проекту на засадах співфінансування;

2) для інфрастуктурних проектів: 
супровідний лист з переліком матеріалів, що подаються для участі у конкурсі, 

на бланку учасника конкурсу, засвідчений підписом керівника учасника конкурсу та 
скріплений його печаткою (за наявності);

заявку згідно з додатком 5, засвідчену підписами керівника інфраструктурного 
проекту, керівника учасника конкурсу та скріплену його печаткою (в разі наявності);

повну інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено 
провадження у справі про банкрутство;

довідку про відсутність заборгованості за платежами, здійснення контролю за 
справлянням яких покладено на контролюючі органи, дійсну станом на момент по-
дання заявки;

регламент доступу до наукового обладнання та користування ним.
14. Зазначені у пункті 13 цього Положення документи подаються учасником кон-

курсу МОН в електронному вигляді (скан-копії оригіналів у форматі *.pdf).
Учасник конкурсу, визнаний переможцем за результатами конкурсу, додатково 

подає документи у паперовій формі.
Організація та проведення конкурсу

15. Організатором конкурсу є МОН.
16. Основними принципами організації та проведення конкурсу є створення рівних 

умов для його учасників, прозорість та об’єктивність оцінювання заявок.
17. Рішення про проведення конкурсу затверджується наказом МОН про прове-

дення конкурсу (далі — наказ), в якому визначається текст оголошення про прове-
дення конкурсу; строки подання та розгляду заявок; загальний обсяг фінансуван-
ня конкурсу, обсяги фінансування наукових робіт, науково-технічних та інфраструк-
турних проектів.

Оголошення про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті 
МОН.

В оголошенні зазначаються обов’язкові умови конкурсу, визначені цим Положен-
ням, номери телефонів для довідок, спосіб подання документів для участі у конкур-
сі, адреса для листування та інша інформація.

Обов’язковими умовами для участі у конкурсі є критерії, вимоги до учасників кон-
курсу та інші умови, визначені як обов’язкові у пункті 40 цього Положення.

18. Строк подання заявок не може встановлюватися менш як 30 календарних днів 
з дати оголошення конкурсу.

19. Науково-експертне забезпечення конкурсу здійснюють спеціалізована науко-
во-технічна рада МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктур-
них проектів (далі — рада) та секції ради за тематичними напрямами конкурсу (да-
лі — секції).

Рада виконує функції конкурсної комісії.
Члени ради та секцій не можуть бути науковими керівниками та входити до скла-

ду авторських колективів наукової роботи, науково-технічного та інфраструктурно-
го проекту.

20. Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснює структурний під-
розділ МОН, на який покладено функції із забезпечення реалізації державної полі-
тики у сфері науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності (далі — 
підрозділ).

21. Підрозділ виконує такі функції:
забезпечення підготовки та проведення конкурсу;
проведення моніторингу виконання наукових робіт, реалізації науково-технічних 

та інфраструктурних проектів;
здійснення реєстрації заявок, перевірка документів та їх відповідності вимогам, 

встановленим цим Положенням, забезпечення подання їх на розгляд секцій;
здійснення реєстрації експертних висновків, складених за результатами наукової і 

науково-технічної експертизи заявок.
22. Заміна або внесення уточнень до поданих для участі у конкурсі документів піс-

ля закінчення строку подання заявок не допускається.
23. Перевірку заявок за формальними ознаками, реєстрацію та присвоєння реє-

страційного номера здійснює підрозділ.
24. Підставами для відхилення заявки за формальними ознаками є:
невідповідність форми поданої учасником конкурсу заявки формі згідно з додат-

ками 1—5;
подання учасником конкурсу документів не в повному обсязі або таких, що не від-

повідають вимогам, встановленим у пунктах 13, 14 цього Положення;
наявність недостовірних відомостей у поданих учасником конкурсу документах.
25. Заявки, відхилені підрозділом за результатами перевірки за формальними 

ознаками, для проведення наукової і науково-технічної експертизи не передаються.
Заявки та подані на конкурс документи поверненню не підлягають.
26. Після реєстрації заявок підрозділ передає їх головам секцій для забезпечення 

проведення наукової і науково-технічної експертизи.
27. Заявки, що надійшли до МОН після завершення визначеного строку для їх по-

дання, до участі в конкурсі не допускаються.
28. Положення про раду, персональний склад ради та секцій затверджується на-

казом МОН.
Головою ради є заступник Міністра освіти і науки, який за своїми функціональни-

ми обов’язками здійснює контроль за реалізацією державної політики в галузі науко-
вої, науково-технічної та інноваційної діяльності.

До складу ради входять три працівники МОН, голови секцій та провідні вчені.
Загальна кількість членів ради не перевищує 25 осіб.
Склад секцій формується з провідних вчених.
Загальна кількість членів секції не перевищує три особи.
Склад секцій формується з провідних вчених за пропозиціями підрозділу з ураху-

ванням рекомендацій провідних закладів вищої освіти та наукових установ, які спеці-
алізуються на провадженні наукової, науково-технічної діяльності у відповідних сфе-
рах.

29. Секція виконує такі функції:
прийняття рішень щодо регламенту своєї роботи;
організація проведення наукової і науково-технічної експертизи заявок відповід-

но до статті 13 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» та умов 
конкурсу;

підготовка пропозицій щодо переліку наукових робіт, науково-технічних та інф-
раструктурних проектів, рекомендованих секцією для фінансування, та орієнтовного 
обсягу фінансування наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проек-
тів за результатами експертних оцінок заявок у вигляді рейтингового списку;

підготовка протоколу із зазначенням результатів наукової і науко-технічної екс-
пертизи заявок;

надання консультативної та організаційної підтримки щодо проведення конкурсу.
30. Для проведення наукової і науково-технічної експертизи заявок за критеріями, 

визначеними у пункті 8 цього Положення, секції обирають експертів з числа вітчизня-
них та/або іноземних вчених у відповідній галузі, які мають науковий ступінь, наукові 
публікації та досвід дослідницької діяльності у сфері, що змістовно наближена до те-
матичного напряму наукової роботи, науково-технічного та інфраструктурного  про-
ектів. Критерії та механізм відбору експертів затверджуються секцією на її засіданні.

Наукова і науково-технічна експертиза заявок проводиться анонімно, інформація 
про розподіл наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів між 
експертами є конфіденційною.

За результатами наукової і науково-технічної експертизи заявок складається екс-
пертний висновок за формою згідно з додатками 6—10.

Строк проведення наукової і науково-технічної експертизи не може бути більш як 
90 календарних днів з дня завершення строку подання заявок до МОН.

Наукова і науково-технічна експертиза кожної заявки проводиться трьома експер-
тами, які готують окремі експертні висновки.

31. Експертна оцінка наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних про-
ектів визначається під час заповнення експертом форми експертного висновку згід-
но з додатками 6—10 шляхом ранжування величин показників за п’ятибальною шка-
лою.

Значення кожного показника вноситься до відповідної графи додатків 6—10.
Оцінка за показником (графа 9 додатків 6—10) визначається за п’ятибальною 

шкалою інтервалів значень показників відповідно до граф 4—8 додатків 6—10.
Зважені оцінки для кожного показника обчислюються шляхом множення значен-

ня оцінки за показником (графа 9 додатків 6—10) на відповідний ваговий коефіці-
єнт (графа 10 додатків 6—10).

Отримані значення зважених оцінок проставляються у графі 11 додатків 6—10.
Експертну оцінку обчислюють в балах як суму зважених оцінок для всіх показни-

ків (графа 11 додатків 6—10).
Якщо експертна оцінка одного з трьох експертів відрізняється більш як на 30 від-

сотків від експертних оцінок двох інших, така експертна оцінка не береться до ува-
ги. Про цей факт експерту повідомляється і він має право викласти у письмовій фор-
мі окрему думку, яку повинна розглянути відповідна секція під час складання пере-
ліку наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів, рекомендова-
них секцією для фінансування.

Загальна кількість балів заявки визначається як середнє арифметичне значення 
експертних оцінок, виставлених експертами.

32. Експерти не можуть проводити експертизу заявок, поданих підприємством, 
установою та організацією, в яких вони працюють (за основним місцем роботи або 
сумісництвом), або у разі, коли вони мають спільні наукові публікації з керівником 
або виконавцями наукової роботи, науково-технічного та  інфраструктурного проек-
тів протягом останніх п’яти років.

33. Розгляд заявок з урахуванням результатів їх наукової і науково-технічної екс-
пертизи здійснюється на засіданнях секцій окремо. За результатами розгляду скла-
дається протокол з пропозиціями щодо переліку наукових робіт, науково-технічних 
та інфраструктурних проектів, рекомендованих секцією для фінансування, та орієн-
товного обсягу фінансування кожної наукової роботи, науково-технічного та інфра-
структурного проектів у вигляді рейтингового списку (далі — пропозиції).

У разі коли пропонований секцією обсяг фінансування наукової роботи, науково-
технічного та інфраструктурного проекту є нижчим, ніж зазначений у заявці, на за-
сідання секції запрошується учасник конкурсу, який подав заявку, з метою отриман-
ня додаткової інформації, необхідної для прийняття остаточного рішення щодо об-
сягу фінансування.

34. Пропозиції затверджуються рішенням секції, що приймається простою біль-
шістю голосів від загального складу її членів.

35. Рішення секції оформляються протоколом, до якого додається перелік науко-
вих робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів, рекомендованих секцією 
для фінансування та орієнтовний обсяг фінансування кожної наукової роботи, науко-
во-технічного та інфраструктурного проекту.

Експертні висновки із зазначенням оцінки експертів та коментарем додаються до 
заявок.

Після розміщення на офіційному веб-сайті МОН остаточних результатів конкур-
су експертні висновки із зазначенням оцінки експертів та коментарем надсилаються 
електронною поштою в анонімній формі учасникам конкурсу.

Протокол разом з додатками передається раді для прийняття рішення.
36. Аналіз роботи секцій та формування остаточних пропозицій проводиться на 

засіданні ради.
37. Рішення ради вводиться в дію наказом МОН.
38. Для отримання фінансування наукової роботи, науково-технічного та інфра-

структурного проекту в рамках підтримки Європейським Союзом участі України у 
Програмі «Горизонт 2020» переможці конкурсу укладають з МОН договори про на-
дання фінансування.

Переможцями конкурсу вважаються учасники конкурсу, щодо наукових робіт, 
науково-технічних та інфраструктурних проектів яких за результатами голосування 
членів ради визначено обсяг фінансування у розрізі строків виконання.

Для укладення з МОН договору про надання фінансування переможці конкурсу 
науково-технічних проектів подають разом з оригіналами документів довідку в до-
вільній формі, що підтверджує факт перерахування організацією, підприємством, 
установою коштів для реалізації науково-технічного проекту на умовах співфінан-
сування.

Кожен науково-технічний проект (крім інфраструктурних проектів) повинен пе-
редбачати співфінансування на рівні 40 відсотків його загальної вартості у разі, коли 
учасником конкурсу є заклад вищої освіти, наукова установа, та на рівні 50 відсотків 
— у разі, коли учасником конкурсу є суб’єкт малого, середнього підприємництва.

39. Кошти, перераховані учасникам конкурсу за результатами конкурсу, викорис-
товуються для виконання наукової роботи, реалізації науково-технічного та інфра-
структурного проекту, придбання необхідних матеріалів та обладнання.

40. Обов’язковою умовою для участі у конкурсі є згода учасника конкурсу забез-
печити виконання таких зобов’язань (умов), про що робиться спеціальна відмітка у 
заявці:

надання наукових та фінансових звітів про використання коштів, отриманих за ра-
хунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу, а також докумен-
тів або іншої інформації, необхідних для оціночної або моніторингової місії Європей-
ської Комісії у зв’язку з цією підтримкою, проведення перевірки виконання умов до-
говору МОН;

надання у звітах у разі укладення угод з третіми особами комплексної і детальної 
інформації про такі угоди;

вжиття всіх передбачених договором заходів для поширення інформації про факт 
отримання фінансування за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європей-
ського Союзу для виконання зобов’язань України у Програмі «Горизонт 2020», у то-
му числі публікація результатів досліджень у вітчизняних та/або зарубіжних наукових 
виданнях із зазначенням реєстраційного номера заявки;

для науково-технічних проектів — залучення додаткових коштів на фінансування 
науково-технічного проекту в обсязі, що відповідає нормам максимального розміру 
державної допомоги, яка може надаватися суб’єктам господарювання для відшкоду-
вання витрат на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну 
діяльність відповідно до переліку витрат, визначених у заявці;

для інфраструктурних проектів — надання доступу і права безоплатного користу-
вання науковими приладами та обладнанням працівникам наукової установи, закла-
ду вищої освіти, у структурі якого утворено центр колективного користування науко-
вим обладнанням, та іншим особам, які проводять науково-дослідні та дослідно-кон-
структорські роботи, відповідно до умов, визначених у регламенті доступу до науко-
вого обладнання та користування ним;

використання коштів, отриманих за рахунок зовнішнього інструменту допомоги 
Європейського Союзу, виключно на неприбутковій основі.

41. Примірна форма договору про надання фінансування затверджується нака-
зом МОН.

42. У разі зменшення обсягу фінансування, наданого за рахунок відповідного зо-
внішнього інструменту допомоги Європейського Союзу, МОН може вносити зміни до 
бюджету конкурсу до моменту його оголошення.

43. Результати конкурсу розміщуються на офіційному веб-сайті МОН протягом 
десяти календарних днів після затвердження рішення ради наказом МОН.

Додаток 1 
до Положення

ЗАЯВКА 
на участь у конкурсному відборі наукових, науково-технічних робіт,  

які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського 
Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського 

Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020»
1. Назва наукової, науково-технічної роботи (далі — наукова робота) (не більше 

10 слів).
2. Назва тематичного напряму наукової роботи (зазначається тільки один тема-

тичний напрям).
3. Автори (виконавці) наукової роботи (до 10 осіб)

Автори (виконавці)  
наукової роботи

Прізвище, 
ім’я,  

по батькові

Місце основної роботи,  
посада, науковий ступінь, 
вчене звання, службовий 
номер телефону, адреса 

електронної пошти

Підпис

Науковий керівник 
Відповідальний виконавець 
Виконавець

4. Повне найменування учасника конкурсного відбору (відповідно до статуту або 
іншого установчого документа), підпорядкованість (за наявності)

Код згідно з ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Банківські реквізити
Найменування банку

Поточний рахунок
МФО

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника учасника конкурсного відбору:

номер телефону: адреса електронної пошти:

5. Анотація (до 15 рядків) (короткий зміст наукової роботи).
6. Мета проведення наукової роботи (результат виконання наукової роботи, на 

отримання якого спрямована наукова робота).
7. Основні завдання, які будуть вирішені під час виконання наукової роботи для 

досягнення мети (завдання, на вирішення яких спрямовано наукову роботу, обґрун-
тування актуальності та/або доцільності виконання завдань з урахуванням стану до-
сліджень проблематики за тематичним напрямом наукової роботи; ідей та робочих 
гіпотез наукової роботи).

8. Очікувана тривалість виконання наукової роботи (зазначається орієнтовний 
строк, необхідний для виконання наукової роботи, в межах 24 місяців з обґрунту-
ванням).

9. Детальний зміст наукової роботи (розкривається сутність наукової роботи, за-
значається об’єкт та предмет наукової роботи, методи, що використовуватимуться 
під час виконання наукової роботи, нові або оновлені методи та засоби, методика та 
методологія досліджень, що застосовуватимуться авторами у ході виконання науко-
вої роботи, деталізований опис ходу виконання наукової роботи відповідно до ви-
значених етапів її виконання, особливості структури та складових проведення нау-
кової роботи).

10. Доробок та досвід авторів за тематикою наукової роботи, наукова новизна (ре-
зультати власних попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу науко-
вої роботи; інформація про їх впровадження; науковий доробок колективу авторів за 
тематичним напрямом наукової роботи (перелік статей у журналах, що входять до 
наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS) та фа-
хових наукових видань України відповідно до Порядку формування Переліку науко-
вих фахових видань України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 р. № 32, 
за попередні п’ять років (включно з роком подання заявки), охоронні документи на 
об’єкти права інтелектуальної власності; обґрунтування необхідності продовження, 
доповнення, вдосконалення напрацювань колективу авторів тощо, наукові гранти, за 
якими працювали автори наукової роботи, що фінансувалися за рахунок державно-
го бюджету та/або закордонними організаціями (кількість грантів з відповідним по-
силанням на веб-сайт чи на лист від грантодавця), ступінь наукової новизни (впер-
ше отримано, удосконалено, набуло подальшого розвитку), а також наукометрич-
ні показники публікаційної активності наукового керівника та авторів наукової робо-
ти (зазначаються h-індекс, загальна кількість цитувань наукових публікацій та веб-
посилання на відповідний авторський профіль згідно з наукометричними базами да-
них Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS) та Google Scholar).

11. Досвід подання науковим керівником заявок на участь у Рамковій програмі 
Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (зазна-
чаються інформація про подані заявки на участь у зазначеній Програмі та відомос-
ті про їх експертну оцінку).

12. Опис кінцевого наукового, науково-технічного результату, що буде отримано 
(створено, виготовлено, розроблено) внаслідок виконання наукової роботи (зазнача-
ється опис результатів виконання наукової роботи).

13. Наукова якість та значущість наукової роботи.  
Для фундаментальних наукових досліджень: опис вкладу у розвиток передової 

науки, вдосконалення наукової бази та забезпе чення стабільного розвитку наукових 
досліджень в Україні, прогнозування подальшого розроблення тематики та практич-
ного використання отриманих наукових результатів.

Для прикладних наукових досліджень: обґрунтування практичної цінності запла-
нованих результатів наукової роботи для економіки та суспільства (аналіз напрацю-
вань вітчизняних та іноземних вчених за тематичним напрямом наукової роботи; об-
ґрунтування цінності очікуваних результатів для потреб розвитку країни та загаль-
нолюдської спільноти, обґрунтування очікуваних переваг науково-технічної продук-
ції, що буде створена, над існуючими аналогами; вагомість цієї продукції для Украї-
ни, її потенційні замовники, користувачі та виробники; орієнтовний річний обсяг ви-
робництва нової продукції, загальна потреба в ній, строки окупності витрат на роз-
роблення та виробництво; очікуваний економічний ефект від впровадження резуль-
татів розроблення; бюджетна ефективність реалізації наукової роботи — збільшен-
ня надходжень до державного бюджету порівняно з обсягом наданого фінансування, 
тис. гривень; економічна доцільність виконання наукової роботи — наявність науко-
во-дослідної та виробничої інфраструктури; оцінка ризиків під час виконання науко-
вої роботи (фінансових, організаційних, виробничих, наукових); економічний ефект 
(тис. гривень на одиницю продукції); зниження енергоємності (кВт∙г на одиницю про-
дукції), матеріалоємності (кілограмів на одиницю продукції); кількість розроблених 
видів техніки і технологій, технологічних процесів, речовин та матеріалів, що випус-
катимуться; соціальна спрямованість наукової роботи — кількість збережених та но-
востворених робочих місць; поліпшення умов праці; якість послуг, що надаватимуть-
ся, тощо; наявність/відсутність екологічних ризиків під час виконання наукової ро-
боти тощо).

14. Потенційні споживачі/виробники/бенефіціари наукового, науково-технічного 
результату (групи населення, підприємства, установи, організації).

15. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання наукової 
роботи (найменування обладнання, строки його сертифікації та метрологічної повір-
ки, наявність відповідно оснащених лабораторних та/або виробничих приміщень).

16. Обґрунтування необхідності придбання додаткового обладнання та спецустат-
ковання для виконання наукової роботи (перелік спецустатковання, найменування 
виробника, орієнтовна ціна, обґрунтування необхідності придбання).

17. Власна оцінка наукового, науково-технічного результату виконання наукової 
роботи (необхідне зазначити позначкою «+»):

[   ] на рівні кращих світових аналогів;
[   ] немає аналогів в Україні;
[   ] краща за існуючі в Україні аналоги за основними показниками;
[   ] перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками.
18. Календарний план виконання наукової роботи*

Порядковий 
номер

Етапи  
виконання 

робіт

Очікувані результати 
етапу (наукові резуль-
тати, наукова і науко-
во-технічна продукція)

Строк виконання 
(початок —  
закінчення),  

місяців, років

Вартість  
робіт за ета-

пами, тис. 
гривень

Разом за перший рік

Разом за другий рік
Усього

19. Фінансове обґрунтування витрат на виконання наукової роботи (тис. гривень) 
(цифрами і словами).

Обсяг фінансування: ______ тис. гривень, у тому числі на перший рік — _______ 
тис. гривень, на другий рік — _______ тис. гривень.

(тис. гривень)

Статті витрат
Перший рік 

(перший 
етап)

Другий рік Разом за 
два рокидругий 

етап
третій 
етап

1. Витрати на оплату праці
2. Відрахування на соціальне стра-
хування
3. Матеріали
4. Паливо та енергія для науково-
виробничих цілей
5. Витрати на службові відрядження
6. Спецустатковання для наукових 
(експериментальних) робіт
7. Витрати на роботи, які вико-
нуються сторонніми організація-
ми та підприємствами — співви-
конавцями
8. Інші витрати
9. Накладні витрати
Усього

20. Обґрунтування витрат на виконання наукової роботи за статтями кошторису:
1) витрати на оплату праці (необхідна кількість виконавців, їх посади, наукові сту-

пені; кількість запланованих людино-місяців щодо кожного виконавця і кожного ета-
пу роботи);

2) кількість необхідних матеріалів та комплектувальних частин, орієнтовна ціна, 
країна-виробник, обґрунтування необхідності їх придбання;

3) витрати на службові відрядження (мета; пункт відрядження, кількість відря-
джень; кількість відряджених; тривалість відрядження);

4) витрати на спецустатковання для наукових (експериментальних) робіт (перелік 
спецустатковання, виробник, орієнтовна ціна; рекомендується планувати придбання 
обладнання, необхідного для виконання конкретної наукової роботи);

5) інші витрати (обґрунтування, цілі);
6) накладні витрати.
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ДОКУМЕНТИ   
21. Згода виконавця наукової роботи забезпечити виконання зобов’язань (умов), 

передбачених пунктом 40 Положення про конкурсний відбір наукових, науково-тех-
нічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допо-
моги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі 
Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971 (не-
обхідне зазначити позначкою «+»):

[   ]    так;
[   ]    ні.

Керівник учасника  
конкурсного відбору

__________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________ 
(дата)

МП (за наявності)

____________________________ 
(найменування посади наукового  

керівника наукової роботи)

__________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

_____ 
* Якщо виконання наукової роботи заплановано на один рік або в межах одного року, календар-
ний план та кошторис складаються тільки на один рік або на визначений строк виконання роботи.

Додаток 2 
до Положення

ЗАЯВКА 
на участь у конкурсному відборі наукових, науково-технічних проектів,  

які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського 
Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського 

Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020»
1. Назва наукового, науково-технічного проекту (далі — проект) (не більше 10 

слів).
2. Назва тематичного напряму проекту (зазначається тільки один тематичний на-

прям).
3. Автори (виконавці) проекту (до 10 осіб)

Автори (виконавці) проекту Прізвище, ім’я,  
по батькові

Місце основної роботи, 
посада, науковий ступінь, 
вчене звання, службовий 
номер телефону, адреса 

електронної пошти

Підпис

Науковий керівник 
Відповідальний виконавець 
Виконавець

4. Повне найменування учасника конкурсного відбору (відповідно до статуту або 
іншого установчого документа), підпорядкованість (за наявності)

Код згідно з ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Банківські реквізити
Найменування банку
Поточний рахунок
МФО

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника учасника конкурсного відбору:

номер телефону: адреса електронної пошти:

5. Анотація (до 15 рядків) (короткий зміст проекту).
6. Мета проекту (результат, на отримання якого спрямований проект) та основні 

завдання, які будуть вирішені під час реалізації проекту для досягнення мети (завдан-
ня, на вирішення яких спрямовано проект).

7. Детальний зміст, унікальність та переваги проекту (визначення об’єкта та де-
талізований опис ходу виконання дослідження, яке проводитиметься в рамках реа-
лізації проекту; обґрунтування очікуваних переваг науково-технічної чи інноваційної 
продукції, що буде створена, над існуючими аналогами; вагомість цієї продукції для 
України, її потенційні замовники, користувачі та виробники).

8. Ефективність реалізації проекту (опис шляхів та способів впровадження у ви-
робництво та/або практичного використання на підприємствах і в установах науко-
вих, науково-технічних результатів, отриманих у ході реалізації проекту) та інформа-
ція щодо патентної (правової) охорони об’єктів інтелектуальної власності, створених 
у ході реалізації проекту.

9. Прогнозований соціально-економічний вплив результату проекту для України 
(обґрунтування цінності очікуваних результатів для потреб розвитку країни та насе-
лення,  орієнтовний річний обсяг виробництва нової продукції, загальна потреба в 
ній, відповідність попиту на високотехнологічну продукцію, строки окупності витрат 
на розроблення та виробництво; очікуваний економічний ефект від впровадження 
результатів проекту; бюджетна ефективність реалізації проекту — збільшення над-
ходжень до державного бюджету порівняно з обсягом наданого фінансування, тис. 
гривень; економічна доцільність реалізації проекту — наявність науково-дослідної та 
виробничої інфраструктури; оцінка ризиків під час реалізації проекту (фінансових, 
організаційних, виробничих, наукових); соціальна спрямованість проекту — кількість 
збережених та новостворених робочих місць; сприяння високому рівню зайнятості 
в економіці; поліпшення умов праці; якість послуг, що надаватимуться, тощо; наяв-
ність/відсутність екологічних ризиків під час реалізації проекту тощо).

10. Наявність досвіду подання учасником конкурсного відбору заявок на участь у 
Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Гори-
зонт 2020» (зазначаються інформація про подані заявки на участь у зазначеній Про-
грамі та відомості про їх експертну оцінку).

11. Інфраструктурна та кадрова спроможність закладу вищої освіти, суб’єкта ма-
лого і середнього підприємництва, наукової установи для реалізації проекту (наяв-
ність інноваційної інфраструктури, обладнання та матеріально-технічної бази, необ-
хідної для реалізації проекту, обґрунтування необхідності придбання додаткового об-
ладнання та спецустатковання для реалізації проекту; чисельність висококваліфіко-
ваних наукових працівників (докторів наук і докторів філософії (кандидатів наук), 
молодих вчених та висококваліфікованих працівників підприємства, які будуть бра-
ти участь у реалізації проекту).

12. Залучення представників малого і середнього підприємництва до реалізації 
наукового проекту в разі, коли учасником конкурсного відбору є заклад вищої осві-
ти або наукова установа/залучення представників закладів вищої освіти або наукових 
установ до реалізації проекту в разі, коли учасником конкурсного відбору є суб’єкт 
малого і середнього підприємництва (інформація про залучення відповідних праців-
ників, їх роль у реалізації проекту, спільне використання інфраструктури).

13. Календарний план реалізації проекту

Порядковий 
номер

Етапи  
реалізації  
проекту

Очікувані резуль-
тати етапу (науко-

ві результати, науко-
ва, науково-технічна 
та інноваційна про-

дукція)

Строк реалі-
зації (початок 
— закінчення), 

місяців

Вартість робіт 
за етапами, 
тис. гривень

Усього

14. Фінансове обґрунтування витрат на реалізацію проекту (тис. гривень) (циф-
рами і словами).

Обсяг фінансування: ______ тис. гривень.
(тис. гривень)

Статті витрат Етапи реалізації проекту Разом за 
етапами перший другий третій 

1. Витрати на оплату праці
2. Відрахування на соціальне  
страхування
3. Матеріали
4. Паливо та енергія для науково-ви-
робничих цілей
5. Витрати на службові відрядження
6. Спецустатковання для наукових 
(експериментальних) робіт
7. Витрати на роботи, які виконують-
ся сторонніми організаціями та під-
приємствами — співвиконавцями
8. Інші витрати
9. Накладні витрати
Усього

15. Обґрунтування витрат на реалізацію проекту за статтями кошторису:
1) витрати на оплату праці (необхідна кількість виконавців, їх посади, наукові 

звання; кількість запланованих людино-місяців щодо кожного виконавця і кожно-
го етапу реалізації проекту);

2) кількість необхідних матеріалів та комплектувальних частин, орієнтовна ціна, 
країна-виробник, обґрунтування необхідності їх придбання;

3) витрати на службові відрядження (мета; пункт відрядження, кількість відря-
джень; кількість відряджених; тривалість відрядження);

4) витрати на спецустатковання для проекту (перелік спецустатковання, вироб-
ник, орієнтовна ціна; рекомендується планувати придбання обладнання, необхідно-
го для реалізації проекту);

5) інші витрати (обґрунтування, цілі);
6) накладні витрати.
16. Залучення додаткових коштів на фінансування проекту в обсязі, що відпо-

відає нормам максимального розміру державної допомоги, яка може надаватися 
суб’єктам господарювання для відшкодування витрат на проведення наукових дослі-
джень, технічний розвиток та інноваційну діяльність відповідно до статей витрат, ви-
значених у пункті 14 цієї заявки.

Повне найменування підприємства, установи, організації, що надаватиме кошти на 
умовах співфінансування (відповідно до статуту або іншого установчого документа)

Код згідно з ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Банківські реквізити
Найменування банку
Поточний рахунок
МФО

17. Згода учасника конкурсного відбору забезпечити виконання зобов’язань 
(умов), передбачених пунктом 40 Положення про конкурсний відбір наукових, науко-
во-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту 
допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій про-
грамі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971 
(необхідне зазначити позначкою «+»):

[   ]  так;
[   ]  ні.

Керівник учасника конкурсного 
 відбору

__________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________ 
(дата)

МП (за наявності)

______________________________ 
 (найменування посади наукового  

керівника проекту)

__________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток 3 
до Положення

ЗАЯВКА 
на участь у конкурсному відборі наукових, науково-технічних проектів,  

спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти  
та наукових установ, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту 

допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України  
у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових  

досліджень та інновацій «Горизонт 2020»

1. Назва наукового, науково-технічного проекту, спрямованого на підтримку ін-
новаційної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ (далі — проект) (не 
більше 10 слів).

2. Назва напряму проекту (зазначається тільки один напрям).
3. Автори (виконавці) проекту (до 10 осіб)

Автори (виконавці)  
проекту

Прізвище, ім’я,  
по батькові

Місце основної роботи, по-
сада, науковий ступінь, вче-
не звання, службовий номер 
телефону, адреса електрон-

ної пошти

Підпис

Науковий керівник 
Відповідальний  
виконавець 
Виконавець

4. Повне найменування учасника конкурсного відбору (відповідно до статуту або 
іншого установчого документа), підпорядкованість (за наявності)

Код згідно з ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Банківські реквізити
Найменування банку
Поточний рахунок
МФО

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника учасника конкурсного відбору:

номер телефону: адреса електронної пошти:

5. Анотація (до 15 рядків) (короткий зміст проекту).
6. Мета проекту (результат реалізації проекту, на отримання якого спрямований 

проект) та основні завдання, які будуть вирішені під час реалізації проекту для досяг-
нення мети (завдання, на вирішення яких спрямовано проект).

7. Детальний зміст проекту та його вплив на розвиток інноваційної екосистеми 
учасника конкурсного відбору (деталізований опис ходу реалізації проекту, обґрунту-
вання очікуваних переваг результату проекту для розвитку інноваційної екосистеми 
учасника конкурсного відбору; потенційні партнери для співпраці та реалізації спіль-
них проектів).

8. Ефективність комерціалізації наукових, науково-технічних результатів (кіль-
кість працівників, задіяних у комерціалізації інноваційної продукції; кількість отрима-
них охоронних документів за останніх три роки у розрахунку на одного наукового, на-
уково-педагогічного працівника, одиниць/осіб; кількість переданих наукових, науко-
во-технічних результатів за останніх три роки у розрахунку на одного наукового, на-
уково-педагогічного працівника, одиниць/осіб).

9. Наявна інноваційна інфраструктура на базі закладу вищої освіти, наукової уста-
нови (опис діючих складових інноваційної інфраструктури: підрозділів з питань 
трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, наукових 
парків, технологічних парків, стартап-шкіл, бізнес-інкубаторів, інноваційних класте-
рів тощо).

10. Досвід подання учасником конкурсного відбору заявок на участь у Рамковій 
програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» 
(зазначаються інформація про подані заявки на участь у зазначеній Програмі та відо-
мості про їх експертну оцінку).

11. Досвід співпраці із суб’єктами підприємництва (опис спільних інновацій-
них проектів; досвід спільного використання інноваційної інфраструктури; перелік 
суб’єктів підприємництва та проектів, які реалізовано чи реалізуються у взаємодії).

12. Календарний план реалізації проекту

Порядко-
вий номер

Етапи  
реалізації  
проекту

Очікувані результати 
етапу (наукові резуль-
тати, наукова, науково-
технічна та інноваційна 

продукція)

Строк реалі-
зації (початок 
— закінчен-
ня), місяців

Вартість робіт 
за етапами, 
тис. гривень

Усього

13. Фінансове обґрунтування витрат на реалізацію проекту (тис. гривень) (циф-
рами і словами).

Обсяг фінансування: ______ тис. гривень.
(тис. гривень)

Статті витрат
Етапи реалізації проекту Разом за 

етапами перший другий третій 

1. Витрати на оплату праці

2. Відрахування на соціальне  
страхування

3. Матеріали

4. Паливо та енергія для науково-ви-
робничих цілей

5. Витрати на службові відрядження

6. Спецустатковання для наукових 
(експериментальних) робіт

7. Витрати на роботи, які виконують-
ся сторонніми організаціями та під-
приємствами — співвиконавцями

8. Інші витрати

9. Накладні витрати

Усього

14. Обґрунтування витрат на реалізацію проекту за статтями кошторису:
1) витрати на оплату праці (необхідна кількість виконавців, їх посади, наукові сту-

пені; кількість запланованих людино-місяців щодо кожного виконавця і кожного ета-
пу реалізації проекту);

2) кількість необхідних матеріалів та комплектувальних частин, орієнтовна ціна, 
країна-виробник, обґрунтування необхідності їх придбання;

3) витрати на службові відрядження (мета; пункт відрядження, кількість відря-
джень; кількість відряджених; тривалість відрядження);

4) витрати на спецустатковання для проекту (перелік спецустатковання, виробник, 
орієнтовна ціна; рекомендується планувати придбання обладнання, необхідного для 
реалізації конкретного проекту);

5) інші витрати (обґрунтування, цілі);
6) накладні витрати.
15. Залучення додаткових коштів на фінансування проекту в обсязі, що відпо-

відає нормам максимального розміру державної допомоги, яка може надаватися 
суб’єктам господарювання для відшкодування витрат на проведення наукових дослі-
джень, технічний розвиток та інноваційну діяльність відповідно до статей витрат, ви-
значених у пункті 13 цієї заявки.

Повне найменування підприємства, установи, організації, що надаватиме кошти на 
умовах співфінансування (відповідно до статуту або іншого установчого документа)

Код згідно з ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Банківські реквізити
Найменування банку
Поточний рахунок
МФО

16. Згода учасника конкурсного відбору забезпечити виконання зобов’язань 
(умов), передбачених пунктом 40 Положення про конкурсний відбір наукових, науко-
во-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту 
допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій про-
грамі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971 
(необхідне зазначити позначкою «+»):

[   ]  так;
[   ]  ні.

Керівник учасника конкурсного 
відбору

__________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________ 
(дата)

МП (за наявності)

______________________________ 
 (найменування посади наукового  

керівника проекту)

__________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток 4 
до Положення

ЗАЯВКА 
на участь у конкурсному відборі наукових, науково-технічних проектів,  

що потребують проведення техніко-економічного обґрунтування та фінансуються 
за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу   

для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу  
з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020»

1. Назва наукового, науково-технічного проекту, що потребує проведення техніко-
економічного обґрунтування (далі — проект) (не більше 10 слів).

2. Назва напряму проекту (зазначається тільки один напрям).
3. Автори (виконавці) проекту (до 10 осіб)

Автори (виконавці)  
проекту

Прізвище, ім’я,  
по батькові

Місце основної роботи, по-
сада, науковий ступінь, вче-
не звання, службовий номер 
телефону, адреса електрон-

ної пошти

Підпис

Науковий керівник 

Відповідальний  
виконавець 

Виконавець

4. Повне найменування учасника конкурсного відбору (відповідно до статуту або 
іншого установчого документа), підпорядкованість (за наявності)

Код згідно з ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Банківські реквізити
Найменування банку
Поточний рахунок
МФО

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника учасника конкурсного відбору:

номер телефону: адреса електронної пошти:

5. Анотація (до 15 рядків) (короткий зміст проекту).
6. Мета проекту (результат реалізації проекту, на отримання якого спрямований 

проект) та детальний зміст проекту (деталізований опис проекту).
7. Оцінка за результатами участі у Рамковій програмі Європейського Союзу з нау-

кових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (Evaluation Summary Report), серти-
фікат (Seal of Excellence) та відомість з оцінкою за результатами участі у зазначеній 
Програмі (Evaluation Summary Report), видані вітчизняному суб’єкту господарюван-
ня Європейською Комісією.

8. Прогнозований соціально-економічний вплив наукового, науково-технічного 
результату проекту для України (обґрунтування цінності очікуваних результатів для 
потреб розвитку країни та населення, орієнтовний річний обсяг виробництва нової 
продукції, загальна потреба в ній, відповідність попиту на високотехнологічну про-
дукцію, строки окупності витрат на розроблення та виробництво; очікуваний еконо-
мічний ефект від впровадження результатів проекту; бюджетна ефективність реалі-
зації проекту — збільшення надходжень до державного бюджету порівняно з обся-
гом наданого фінансування, тис. гривень; економічна доцільність реалізації проек-
ту — наявність науково-дослідної та виробничої інфраструктури; оцінка ризиків під 
час реалізації проекту (фінансових, організаційних, виробничих, наукових); соціаль-
на спрямованість проекту — кількість збережених та новостворених робочих місць; 
сприяння високому рівню зайнятості в економіці; поліпшення умов праці; якість по-
слуг, що надаватимуться, тощо; наявність/відсутність екологічних ризиків під час ре-
алізації проекту тощо).

9. Ефективність реалізації проекту (опис шляхів та способів впровадження у ви-
робництво та/або практичного використання на підприємствах і в установах науко-
вих, науково-технічних результатів, отриманих у ході реалізації проекту) та інформа-
ція щодо патентної (правової) охорони об’єктів інтелектуальної власності, створених 
у ході реалізації проекту.

10. Інфраструктурна та кадрова спроможність суб’єкта малого і середнього під-
приємництва для проведення техніко-економічного обґрунтування проекту (наяв-
ність інноваційної інфраструктури, обладнання та матеріально-технічної бази, не-
обхідної для проведення техніко-економічного обґрунтування проекту, чисельність 
висококваліфікованих наукових працівників та працівників підприємства, які будуть 
брати участь у проведенні техніко-економічного обґрунтування).

11. Календарний план реалізації проекту

Порядко-
вий номер

Етапи  
реалізації  
проекту

Очікувані результати 
етапу (наукові резуль-
тати, наукова, науково-
технічна та інноваційна 

продукція)

Строк реалі-
зації (початок 
— закінчен-
ня), місяців

Вартість робіт 
за етапами, 
тис. гривень

Усього

12. Фінансове обґрунтування витрат на проведення техніко-економічного обґрун-
тування проекту (тис. гривень) (цифрами і словами).

Обсяг фінансування: ______ тис. гривень.
(тис. гривень)

Статті витрат
Етапи реалізації проекту Разом за 

етапамиперший другий третій 
1. Витрати на оплату праці
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2. Відрахування на соціальне  
страхування
3. Матеріали
4. Паливо та енергія для науково-
виробничих цілей
5. Витрати на службові відрядження
6. Витрати на роботи, які вико-
нуються сторонніми організація-
ми та підприємствами — співвико-
навцями
7. Інші витрати
8. Накладні витрати

Усього

13. Обґрунтування витрат на реалізацію проекту за статтями кошторису:
1) витрати на оплату праці (необхідна кількість виконавців, їх посади, наукові сту-

пені; кількість запланованих людино-місяців щодо кожного виконавця і кожного ета-
пу реалізації проекту);

2) витрати на службові відрядження (мета; пункт відрядження, кількість відря-
джень; кількість відряджених; тривалість відрядження);

3) витрати на спецустатковання для наукових (експериментальних) робіт (перелік 
спецустатковання, виробник, орієнтовна ціна; рекомендується планувати придбання 
обладнання, необхідного для реалізації проекту);

4) інші витрати (обґрунтування, цілі);
5) накладні витрати.
14. Залучення додаткових коштів на фінансування проекту в обсязі, що відпо-

відає нормам максимального розміру державної допомоги, яка може надаватися 
суб’єктам господарювання на відшкодування витрат на проведення наукових дослі-
джень, технічний розвиток та інноваційну діяльність відповідно до статей витрат, ви-
значених у пункті 12 цієї заявки.

Повне найменування підприємства, установи, організації, що надаватиме кошти на 
умовах співфінансування (відповідно до статуту або іншого установчого документа)

Код згідно з ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Банківські реквізити
Найменування банку
Поточний рахунок
МФО

15. Згода учасника конкурсного відбору забезпечити виконання зобов’язань 
(умов), передбачених пунктом 40 Положення про конкурсний відбір наукових, науко-
во-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту 
допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій про-
грамі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971 
(необхідне зазначити позначкою «+»):

[   ]  так;
[   ]  ні.

Керівник учасника конкурсного 
відбору

__________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________ 
(дата)

МП (за наявності)

______________________________ 
 (найменування посади наукового  

керівника проекту)

__________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток 5 
до Положення

ЗАЯВКА 
на участь у конкурсному відборі науково-технічних проектів, спрямованих  
на придбання наукового обладнання та матеріалів центрами колективного 

користування науковим обладнанням для проведення наукових досліджень,  
які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги  

Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у  
Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень  

та інновацій «Горизонт 2020»
1.  Назва науково-технічного проекту, спрямованого на придбання наукового об-

ладнання та матеріалів центрами колективного користування науковим обладнанням 
для проведення наукових досліджень (далі — проект) (не більше 10 слів).

2.  Виконавці проекту

Виконавці проекту Прізвище, ім’я,  
по батькові

Місце основної роботи,  
посада, науковий ступінь, 

вчене звання

Підпис

Керівник проекту    
Основний виконавець
Виконавець    

Повне найменування учасника конкурсного відбору (відповідно до статуту або ін-
шого установчого документа), підпорядкованість (за наявності)

Код згідно з ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Банківські реквізити
Найменування банку
Поточний рахунок
МФО

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника учасника конкурсного відбору:

номер телефону: адреса електронної пошти:

3. Анотація (до 15 рядків) (короткий зміст проекту).
4.  Мета проекту (результат, на отримання якого спрямований проект) та основні 

завдання, які будуть вирішені під час реалізації проекту для досягнення мети.
5. Детальний зміст проекту та його вплив на розвиток дослідницької інфраструк-

тури учасника конкурсного відбору (обґрунтування очікуваних переваг результату 
проекту для розвитку дослідницької інфраструктури учасників конкурсного відбору; 
потенційні партнери для співпраці та реалізації спільних проектів).

6. Наявна матеріально-технічна база центру колективного користування науковим 
обладнанням, закладу вищої освіти, наукової установи, необхідна для виконання на-
укових досліджень та послуг із надання доступу вченим до роботи на відповідному 
обладнанні (опис діючих складових дослідницької інфраструктури: обладнання, ма-
теріали тощо; обґрунтування важливості придбання наукового обладнання для за-
безпечення спроможності наявної дослідницької інфраструктури, опис суттєво нових  
(доповнених/розширених) дослідницьких можливостей, що  з’являються в результа-
ті придбання такого наукового обладнання, та рівня їх реалізації (локальний, регіо-
нальний, державний, світовий).

7. Кадрова спроможність забезпечити проведення відповідних наукових дослі-
джень та доступ вчених до роботи на обладнанні (фахівці, які обізнані та володі-
ють навичками роботи на відповідному обладнанні, а також послуги, які вони мо-
жуть надавати).

8. Спрямованість на виконання наукових досліджень, які відповідають напрямам 
Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» 
(опис наукових досліджень, які проводяться у центрі колективного користування на-
уковим обладнанням, а також можуть проводитися з використанням наукового об-
ладнання, придбаного в поєднанні з наявною базою, та їх відповідність напрямам 

Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Єв-
ропа»).

9. Досвід спільного використання дослідницької інфраструктури та наукові групи, 
які потенційно зможуть проводити дослідження на відповідному науковому облад-
нанні (перелік наукових, науково-технічних проектів, які реалізовано чи реалізуються 
у взаємодії з іншими закладами вищої освіти, науковими установами, та наукові гру-
пи, які потенційно зможуть проводити дослідження на відповідному обладнанні на 
локальному, регіональному, державному чи світовому рівні).

10. Календарний план реалізації проекту

Порядковий 
номер

Етапи закупівлі  
обладнання,  

реалізації проекту

Очікувані  
результати 

етапу

Строк реалізації 
(початок —  
закінчення),  

місяців

Вартість  
робіт  

за етапами, 
тис. гривень

 Усього  

11. Фінансове обґрунтування проекту (тис. гривень) (цифрами і словами).
Обсяг фінансування: ______ тис. гривень.

 (тис. гривень)

Статті витрат Етапи реалізації проекту Разом за 
етапамиперший другий третій 

1. Наукове обладнання     
2. Спецустатковання для наукових 
(експериментальних) робіт
3. Матеріали     
4. Оплата праці     
5. Інші витрати
6. Накладні витрати
Усього

12. Обґрунтування витрат на реалізацію проекту за статтями кошторису:
1) витрати на оплату праці (необхідна кількість виконавців, їх посади, наукові сту-

пені; кількість запланованих людино-місяців щодо кожного виконавця і кожного ета-
пу реалізації проекту);

2) кількість необхідних матеріалів та комплектувальних частин, орієнтовна ціна, 
країна-виробник, обґрунтування необхідності їх придбання;

3) витрати на наукове обладнання та спецустатковання для наукових (експери-
ментальних) робіт (перелік обладнання, спецустатковання, виробник, орієнтовна ці-
на; рекомендується планувати придбання обладнання, необхідного для досягнення 
мети проекту);

4) інші витрати (обґрунтування, цілі);
5) накладні витрати.
Кошторис складений на основі календарного плану реалізації проекту.
13. Згода учасника конкурсного відбору забезпечити виконання зобов’язань 

(умов), передбачених пунктом 40 Положення про конкурсний відбір наукових, науко-
во-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту 
допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій про-
грамі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971 
(необхідне зазначити позначкою «+»):

[   ]       так;
[   ]       ні.

Керівник учасника  
конкурсного відбору

__________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________ 
(дата)

МП (за наявності)

Додаток 6 
до Положення

Тематичний напрям ________________________________________________________________________________

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 
за результатами наукової і науково-технічної експертизи заявки на участь у конкурсному відборі наукових, науково-технічних робіт, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу  

для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», 
за темою: __________________________________________________________________________________

 

Поряд-
ковий 
номер

Найменування показника Значення показника*

Інтервал значень показника, що відповідає оцінці Оцінка за по-
казником, балів 
(відповідно до 

граф 4—8)

Ваговий коефі-
цієнт показни-

ка, одиниць

Зважена  
оцінка показни-

ків, балів  
(графа 9 x  
графа 10)

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Спроможність авторського ко-
лективу до виконання наукової, 
науково-технічної роботи

х х х х х х х 0,3 х

1. Чисельність висококваліфі-
кованих наукових працівників 
(докторів наук і докторів філо-
софії (кандидатів наук) 

відсотків загальної чисельності  
авторського колективу

менше 20 20—30 30—50 50—60 більше 60 0,05

2. Кількість молодих вчених
 

відсотків загальної чисельності  
авторського колективу

менше 10 10—20 20—30 30—40 більше 40 0,05

3. Науковий доробок авторського 
колективу  за тематичним на-
прямом наукової, науково-тех-
нічної роботи

кількість
публікацій за останні п’ять років у 
наукових фахових виданнях, що 

індексуються у Web of Science та/
або Scopus на одного автора за рік

(статті в I або II квартилі  
зараховуються з коефіцієнтом 2)

менше 0,5 від 0,5 до 1 від 1 до 2 від 3 до 4 4 і більше 0,1

4. Охоронні документи на об’єкти 
права інтелектуальної влас-
ності, отримані учасником кон-
курсного відбору (для приклад-
них наукових досліджень)

кількість
отриманих охороннихдокумен-
тів (для охоронних документів 

на об’єкти права інтелектуальної 
власності, отриманих за кордоном, 

застосовується коефіцієнт 3)

до 2 від 2 до 4 від 4 до 6 від 6 до 8 більше 8 0,1

5. Наукові гранти, за якими пра-
цювали автори наукової, науко-
во-технічної роботи, що фінан-
сувалися за рахунок державно-
го бюджету та/або закордон-
них організацій (для фундамен-
тальних досліджень)

кількість наукових грантів 1 2 3 4 5 і більше 0,1

II. Наукова якість наукової, науко-
во-технічної роботи та реаліс-
тичність досягнення завдань

х х х х х х х 0,2 х

1. Результат виконання науко-
вої, науково-технічної роботи, 
на отримання якого вона спря-
мована (мета наукової, науко-
во-технічної роботи та завдан-
ня, які будуть вирішені під час її 
виконання)

х формулювання резуль-
тату виконання наукової, 
науково-технічної робо-
ти нечітко визначено;
завдання не повною мі-
рою відповідають заяв-
леному результату на-
укової, науково-техніч-
ної роботи

результат виконання на-
укової, науково-техніч-
ної роботи є важко до-
сяжним;
завдання сформульо-
вано з незначним від-
хиленням від опису на-
укової, науково-техніч-
ної  роботи

результат виконання на-
укової, науково-технічної 
роботи не співвідносить-
ся з її завданнями;
завдання є складними 
для вирішення з огляду 
на опис наукової, науко-
во-технічної  роботи та її 
тривалість

результат наукової, на-
уково-технічної роботи 
відповідає її завданням 
та опису;
завдання сформульовані 
відповідно до заявлено-
го результату наукової, 
науково-технічної робо-
ти та її опису

чітко визначено результат 
наукової,  науково-техніч-
ної роботи, що відповідає 
її завданням та опису і є 
досяжним;
завдання сформульовані 
відповідно до заявленого 
результату наукової, нау-
ково-технічної роботи, її 
опису та тривалості 

 0,07  

2. Вклад у розвиток передової на-
уки (для фундаментальних нау-
кових досліджень)

х наявність нових науко-
вих знань, які б вдоско-
налю-вали наукову ба-
зу та забезпечували ста-
більний розвиток науко-
вих досліджень в Украї-
ні, є сумнівною

нові наукові знання, які 
спрямовані на вдоскона-
лення наукової бази та 
забезпечення стабільно-
го розвитку наукових до-
сліджень в Україні, но-
сять дискусійно-гіпоте-
тичний характер

новизна наукової, науко-
во-технічної роботи об-
межена інкременталь-
ним вдосконаленням іс-
нуючих наукових знань 
за вузьким тематичним 
напрямом

наукова, науково-тех-
нічна  робота сприятиме 
вдосконаленню існуючих 
наукових знань/методів 
у рамках вузького тема-
тичного напряму

наукова робота спрямо-
вана на отримання но-
вих наукових знань, що 
важливі для галузі дослі-
джень в цілому або обу-
мовлюють якісний прорив 
у рамках вузького тема-
тичного напряму

 0,08  

3. Обґрунтування практичної цін-
ності запланованих результатів 
наукової, науково-технічної ро-
боти для економіки та суспіль-
ства (для прикладних наукових 
досліджень)

обґрунтування практич-
ної цінності запланова-
них результатів науко-
вої,  науково-технічної 
роботи не співвідносить-
ся із заявленим кінце-
вим результатом науко-
вої роботи

обґрунтовано лише очі-
кувані переваги науково-
го результату, що буде 
досягнуто, над існуючи-
ми аналогами

заявлений очікуваний 
економічний ефект від 
впровадження результа-
тів розроблення та соці-
альна спрямованість на-
укової, науково-технічної  
роботи носить дискусій-
ний характер

обґрунтування ціннос-
ті очікуваних результа-
тів для потреб розвитку 
країни та загально-люд-
ської спільноти є логіч-
ним, заявлений очікува-
ний економічний ефект 
від впровадження

обґрунтування ціннос-
ті очікуваних результатів 
для потреб розвитку кра-
їни та загально-людської 
спільноти є логічним, за-
явлений очікуваний еко-
номічний ефект від впро-
вадження результатів

0,08
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ДОКУМЕНТИ   
х результатів розроблення 

та соціальна спрямова-
ність наукової,  науково-
технічної роботи є ціл-
ком досяжними

розроблення та соціальна 
спрямованість наукової, 
науково-технічної роботи 
є виправданими, відсутні 
ризики під час виконання 
наукової роботи

  

4. Потенційні споживачі/ виробни-
ки/ бенефіціари наукового, нау-
ково-технічного результату

х визначено лише опосе-
редко-ваних споживачів

визначено лише потен-
ційних споживачів

визначено потенцій-
них споживачів та пере-
лік ймовірно заінтересо-
ваних виробників/ бене-
фіціарів наукового, на-
уково-технічного ре-
зультату

визначено потенційних 
споживачів та виробни-
ків/ бенефіціарів науко-
вого, науково-технічного 
результату, з якими по-
передньо узгоджувало-
ся питання їх заінтересо-
ва-ності

визначено потенційних 
споживачів та виробни-
ків/ бенефіціарів науко-
вого, науково-технічного 
результату, з якими були 
попередні домовленості 
про співпрацю

 0,05

III. Повнота та якість плану вико-
нання наукової, науково-техніч-
ної роботи

х х х х х х х 0,1 х

1. Деталізований опис ходу вико-
нання наукової, науково-техніч-
ної роботи

х план наукової роботи не 
співвідноситься із визна-
ченими часовими рамка-
ми, результати кожного 
етапу наукової, науково-
технічної роботи не спів-
відносяться із поставле-
ними завданнями

план наукової роботи не 
повною мірою відповідає 
очікуваному результату 
виконання наукової, на-
уково-технічної роботи, 
відсутня чітка послідов-
ність завдань та резуль-
татів кожного етапу на-
укової, науково-техніч-
ної роботи

план наукової роботи є 
обґрунтованим, чітко та 
з логічною послідовніс-
тю визначено результа-
ти кожного етапу нау-
кової, науково-технічної 
роботи, заплановані за-
вдання наукової, науко-
во-технічної роботи та їх 
результати не узгоджу-
ються із складністю ета-
пів наукової, науково-
технічної роботи та їх ча-
совими рамками

план наукової роботи є 
обґрунтованим, чітко та 
з логічною послідовніс-
тю визначено результа-
ти кожного етапу науко-
вої,  науково-технічної 
роботи, заплановані за-
вдання наукової, науко-
во-технічної роботи та 
їх результати не повною 
мірою узгоджуються із 
складністю етапів нау-
кової, науково-техніч-
ної роботи та їх часови-
ми рамками

план наукової роботи є 
обґрунтованим, чітко та 
з логічною послідовніс-
тю визначено результати 
кожного етапу наукової, 
науково-технічної робо-
ти, заплановані завдання 
наукової, науково-техніч-
ної роботи та їх результа-
ти узгоджуються із склад-
ністю етапів наукової, на-
уково-технічної роботи та 
їх часовими рамками

 0,07

2. Очікувана тривалість виконан-
ня наукової, науково-техніч-
ної роботи

х не співвідноситься із за-
вданнями наукової, нау-
ково-технічної роботи

не повною мірою спів-
відноситься із завдан-
нями наукової, науко-
во-технічної роботи та її 
описом

існує ризик, що завдання 
можуть бути не вирішені 
в межах заявленої три-
валості наукової, науко-
во-технічної  роботи

відповідає завданням та 
опису наукової, науково-
технічної роботи

відповідає завданням та 
опису наукової, науко-
во-технічної роботи, ре-
зультат буде актуальним 
у момент завершення на-
укової, науково-техніч-
ної роботи

 0,03  

IV. Досвід участі у Рамковій про-
грамі Європейського Союзу з 
наукових досліджень та іннова-
цій «Горизонт 2020» 

х х х х х х х 0,3 х

1. Подання заявок на участь у 
Рамковій програмі Європей-
ського Союзу з наукових дослі-
джень та інновацій «Горизонт 
2020» та відомості про їх екс-
пертну оцінку

х одна заявка подана за 
участю керівника нау-
кової, науково-техніч-
ної роботи

дві та більше заявок по-
дано за участю керівни-
ка наукової, науково-тех-
нічної роботи

наукову роботу  
не профінансовано, але 
заявка  набрала прохід-
ний бал і отримала оцін-
ку вище мінімальної, або 
успішно пройшла у дру-
гий етап двоетапного 
конкурсного відбору

отримано сертифі-
кат (Seal of Excellence)  
та відомість з оцінкою 
(Evaluation Summary 
Report)

наукову роботу профінан-
совано

0,3

V. Матеріально-технічна база для 
виконання наукової, науково-
технічної роботи

х х х х х х х 0,1 х

1. Наявність обладнання та мате-
ріально-технічної бази для ви-
конання наукової, науково-тех-
нічної роботи, обґрунтування 
необхідності придбання додат-
кового обладнання та спецус-
татковання для виконання нау-
кової, науково-технічної роботи

х наявна матеріально-тех-
нічна база є недостат-
ньою для виконання на-
укової, науково-техніч-
ної роботи

матеріально-технічна 
база є достатньою, об-
ґрунтування необхіднос-
ті придбання додатко-
вого обладнання не від-
повідає завданням нау-
кової,  науково-техніч-
ної роботи

матеріально-технічна ба-
за є достатньою, наявне 
обладнання дасть змогу 
провести основні етапи 
наукової, науково-тех-
нічної роботи

матеріально-технічна ба-
за є достатньою, наявне 
обладнання дасть змогу 
провести основні етапи 
наукової, науково-техніч-
ної роботи, обґрунтуван-
ня необхідності придбан-
ня додаткового облад-
нання та спецустаткован-
ня для виконання нау-
кової, науково-техніч-
ної роботи відповідає за-
вданням та етапам її ви-
конання 

матеріально-технічна ба-
за є достатньою, наявне 
обладнання дасть змогу 
провести усі етапи науко-
вої, науково-технічної ро-
боти, обґрунтування не-
обхідності придбання до-
даткового обладнання та 
спецустатковання для за-
безпечення інноваційнос-
ті під час виконання на-
укової, науково-техніч-
ної роботи відповідає за-
вданням та етапам її ви-
конання 

0,1

VI. Сума вагових коефіцієнтів х х х х х х х 1 х
VII. Експертна оцінка балів х х х х х х х

VIII. Експерт вважає, що віднесення наукової, науково-технічної роботи до тематичного напряму (обрати):
 обґрунтовано добре так/ні
 обґрунтовано задовільно так/ні
 не обґрунтовано так/ні

IX. Експерт вважає, що фінансування наукової, науково-технічної роботи (обрати):
 обґрунтовано добре так/ні
 обґрунтовано задовільно так/ні
 викликає сумніви, занадто високе так/ні
 викликає сумніви, занадто низьке так/ні
 обґрунтовано незадовільно або не обґрунтовано так/ні

X. Експерт вважає, що колектив здатен виконати наукову, науково-технічну роботу на належному рівні (зайве викреслити):
так                            ні                             за відповідних умов

Коментар експерта (коментар експерта обов’язковий; висновок без коментаря є недійсним):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 Експерт __________________
(підпис) 

______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(дата)

 __________
* Значення вносяться до відповідних граф, використовуючи такі умовні позначення: нуль (0) — значення відсутнє; символ (х) — заповнення показника недоцільне.

Додаток 7 
до Положення

Тематичний напрям ____________________________________________________________________________

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 
за результатами наукової і науково-технічної експертизи заявки на участь у конкурсному відборі наукових, науково-технічних проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту  

допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», 

за темою: _______________________________________________________________________________

Поряд-
ковий 
номер

Найменування показника Значення показника*

Інтервал значень показника, що відповідає оцінці Оцінка за показ-
ником, балів (від-
повідно до граф 

4—8)

Ваговий кое-
фіцієнт показ-
ника, одиниць

Зважена оцінка 
показників, ба-
лів (графа 9 x 

графа 10)
1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Унікальність та переваги про-

екту
х х х х х х х 0,2 х

1. Унікальність та переваги про-
екту

х в Україні є аналогіч-
ні розробки, проектом 
частково удосконалено 
окремі показники

існуючі в Україні анало-
гічні розробки відрізня-
ються за окремими по-
казниками

існуючі в Україні розроб-
ки потребують значного 
доопрацювання у порів-
нянні із заявленими ре-
зультатами проекту та 
відрізняються за осно-
вними показниками

унікальний, немає ана-
логів в Україні

унікальний, на рівні кра-
щих світових аналогів

0,2

II. Оцінка можливості реалізації 
проекту та його соціально-еко-
номічний вплив для України

х х х х х х х 0,2 х

1. Оцінка можливості реаліза-
ції проекту

х дуже низька, майже не-
реально реалізувати

низька, ймовірність ре-
алізації становить до 10 
відсотків

середня, ймовірність ре-
алізації становить 30— 
50 відсотків

висока, ймовірність реа-
лізації становить більше 
50 відсотків, але менше  
80 відсотків

дуже висока, ймовірність 
реалізації становить біль-
ше 80 відсотків

0,08

2. Соціально-економічний вплив 
результату проекту для України

х є майже не відчутним 
для жодної з груп по-
казників (соціальні, еко-
номічні)

незначний вплив на одну 
з груп показників (соці-
альні або економічні)

заявлений очікуваний 
економічний ефект від 
впровадження резуль-
татів розроблення та со-
ціальна спрямованість 
проекту носить дискусій-
ний характер

очікувані результати для 
потреб розвитку краї-
ни та загальнолюдської 
спільноти є затребувани-
ми, заявлений очікува-
ний економічний ефект 
від впровадження ре-
зультатів проекту та со-
ціальна спрямованість 
проекту є цілком до-
сяжними

очікувані результати для 
потреб розвитку краї-
ни та загальнолюдської 
спільноти є затребувани-
ми, заявлений очікуваний 
економічний ефект від 
впровадження резуль-
татів проекту та соціаль-
на спрямованість проекту 
є виправданими, відсут-
ні ризики під час реаліза-
ції проекту

0,8



30 квітня 2021 року, п’ятниця, № 83   www.ukurier.gov.ua 13

ДОКУМЕНТИ
3. Потенційні споживачі/ виробни-

ки/ бенефіціари наукового, нау-
ково-технічного результату

х визначено лише опосе-
редкованих споживачів

визначено лише потен-
ційних споживачів

визначено потенцій-
них споживачів та пере-
лік ймовірно заінтересо-
ваних виробників/ бене-
фіціарів наукового, на-
уково-технічного ре-
зультату

визначено потенційних 
споживачів та виробни-
ків/ бенефіціарів науко-
вого, науково-технічного 
результату, з якими по-
передньо узгоджувало-
ся питання їх заінтере-
сованості

визначено потенційних 
споживачів та виробни-
ків/ бенефіціарів науко-
вого, науково-технічного 
результату, з якими були 
попередні домовленості 
про співпрацю

0,04

III. Досвід участі у Рамковій про-
грамі Європейського Союзу з 
наукових досліджень та іннова-
цій «Горизонт 2020» 

х х х х х х х 0,3 х

1. Подання заявок на участь у 
Рамковій програмі Європей-
ського Союзу з наукових дослі-
джень та інновацій «Горизонт 
2020» та відомості про їх екс-
пертну оцінку

х одна заявка подана учас-
ником конкурсного від-
бору

дві та більше заявок по-
дано учасником конкурс-
ного відбору

проект не профінансова-
но, але він набрав про-
хідний бал і отримав 
оцінку вище мінімальної, 
або успішно пройшов у 
другий етап двоетапного 
конкурсного відбору

отримано сертифі-
кат (Seal of Excellence) 
з відомістю з оцінкою 
(Evaluation Summary 
Report)

проект профінансовано 0,3

IV. Кадрова та інфраструктур-
на спроможність закладу ви-
щої освіти, суб’єкта малого і се-
реднього підприємництва,  на-
укової установи для реаліза-
ції проекту

х х х х х х х 0,3 х

1. Чисельність висококваліфікова-
них наукових працівників (док-
торів наук і докторів філософії 
(кандидатів наук)

відсотків загальної  
чисельності авторського колективу

менше 20 20—30 30—50 50—60 більше 60 0,05

2. Кількість молодих вчених відсотків загальної чисельності ав-
торського колективу

менше 10 10—20 20—30 30—40 більше 40 0,05

3. Кількість розроблених техно-
логій учасником конкурсно-
го відбору

створено технологію на 
рівні TRL1—TRL3

створено більше двох 
технологій на рівні 
TRL1—TRL3

створено технології на 
рівні TRL4—TRL5

створено технології на 
рівні TRL6—TRL7

створено технології на 
рівні TRL8—TRL9

0,1

4. Наявність обладнання та мате-
ріально-технічної бази для ре-
алізації проекту, обґрунтуван-
ня необхідності придбання до-
даткового обладнання та спе-
цустатковання для реаліза-
ції проекту

х наявна матеріально-тех-
нічна база є недостат-
ньою для реалізації про-
екту

матеріально-технічна ба-
за є достатньою, обґрун-
тування необхідності 
придбання додаткового 
обладнання не відпові-
дає завданням проекту

матеріально-технічна ба-
за є достатньою, наявне 
обладнання дасть змогу 
реалізувати основні ета-
пи проекту

матеріально-технічна ба-
за є достатньою, наявне 
обладнання дасть змогу 
реалізувати основні ета-
пи  проекту, обґрунту-
вання необхідності при-
дбання додаткового об-
ладнання та спецустат-
ковання для реалізації 
проекту відповідає за-
вданням та заявленому 
плану проекту

матеріально-технічна ба-
за є достатньою, наяв-
не обладнання дасть змо-
гу реалізувати усі ета-
пи проекту, обґрунтуван-
ня необхідності придбан-
ня додаткового облад-
нання та спецустаткован-
ня для забезпечення ін-
новаційності під час реа-
лізації проекту відповідає 
завданням та заявленому 
плану проекту

0,1

V. Сума вагових коефіцієнтів х х х х х х х 1 х
VI. Експертна оцінка балів х х х х х х х

 VII. Експерт вважає, що віднесення проекту до тематичного напряму (обрати): 
 обґрунтовано добре так/ні
 обґрунтовано задовільно так/ні
 не обґрунтовано так/ні

VIII. Експерт вважає, що фінансування проекту (обрати):
 обґрунтовано добре так/ні
 обґрунтовано задовільно так/ні
 викликає сумніви, занадто високе так/ні
 викликає сумніви, занадто низьке так/ні
 обґрунтовано незадовільно або не обґрунтовано так/ні

IX. Експерт вважає, що колектив здатен реалізувати проект на належному рівні (зайве викреслити):
так                                           ні                                                     за відповідних умов

 Коментар експерта (коментар експерта обов’язковий; висновок без коментаря є недійсним):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 Експерт __________________
(підпис) 

______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(дата)

________
* Значення вносяться до відповідних граф, використовуючи такі умовні позначення: нуль (0) — значення відсутнє; символ (х) — заповнення показника недоцільне.

Додаток 8 
до Положення

Тематичний напрям _____________________________________________________________________________

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 
за результатами наукової і науково-технічної експертизи заявки на участь у конкурсному відборі наукових, науково-технічних проектів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ,  

які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту  допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», 
за темою: ________________________________________________________________________________

Поряд- 
ковий  
номер

Найменування показника Значення показника*

Інтервал значень показника, що відповідає оцінці Оцінка за показ-
ником, балів (від-
повідно до граф 

4—8)

Ваговий кое-
фіцієнт показ-
ника, одиниць

Зважена оцін-
ка показників, 

балів 
(графа 9 x  
графа 10)

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Ефективність комерціаліза-

ції наукових, науково-тех-
нічних результатів

х х х х х х х 0,3 х

1. Кількість працівників, заді-
яних у комерціалізації інно-
ваційної продукції 

осіб до 2 2—3 4—5 5—6 понад 6 0,1

2. Кількість отриманих охо-
ронних документів за 
останніх три роки у розра-
хунку на одного науково-
го, науково-педагогічного 
працівника

одиниць 0,01—0,03 0,031—-0,06 0,061—0,1 0,1 понад 0,1 0,1

3. Кількість переданих науко-
вих, науково-технічних ре-
зультатів за останніх три 
роки у розрахунку на одно-
го наукового, науково-пе-
дагогічного працівника 

одиниць 0,01—0,03 0,031—0,06 0,061—0,1 0,1 понад 0,1 0,1

II. Інноваційна інфраструктура 
на базі учасника конкурс-
ного відбору

х х х х х х х 0,2 х

1. Інноваційна інфраструктура 
на базі учасника конкурс-
ного відбору

х об’єкт інноваційної інф-
раструктури створено, 
визначено основні на-
прями його діяльності

об’єкт інноваційної інф-
раструктури функціо-
нує та заплановано роз-
ширення мережі елемен-
тів інноваційної інфра-
структури

об’єкт інноваційної інф-
раструктури ефектив-
но функціонує, наяв-
на мережа елементів ін-
новаційної інфраструк-
тури потребує удоско-
налення

у межах функціонуван-
ня об’єкта інноваційної 
інфраструктури нада-
ються окремі послуги з 
провадження інновацій-
ної діяльності (фінансо-
ві, консалтингові, марке-
тингові, інформаційно-
комунікаційні, юридич-
ні, освітні)

у межах функціонуван-
ня об’єкта інновацій-
ної інфраструктури на-
даються усі  послуги з 
провадження інновацій-
ної діяльності (фінансо-
ві, консалтингові, марке-
тингові, інформаційно-
комунікаційні, юридич-
ні, освітні)

 0,2  

III. Досвід участі у Рамко-
вій програмі Єропейсько-
го Союзу з наукових дослі-
джень та інновацій «Гори-
зонт 2020» (далі — Програ-
ма «Горизонт 2020») 

х х х х х х х 0,3 х

1. Подання заявок на участь у 
Програмі «Горизонт 2020» 
та відомості про їх експерт-
ну оцінку

х одна заявка подана учас-
ником конкурсного від-
бору

дві та більше заявок по-
дано учасником конкурс-
ного відбору

проект не профінансова-
но, але він набрав про-
хідний бал і отримав 
оцінку вище мінімальної, 
або успішно пройшов у 
другий етап двоетапного 
конкурсу

отримано сертифікат 
(Seal of Excellence) з ві-
домістю з оцінкою за ре-
зультатами участі у Про-
грамі «Горизонт 2020» 
(Evaluation Summary 
Report)

проект профінансовано  0,3  

IV. Досвід співпраці із 
суб’єктами підприємництва

х х х х х х х 0,1 х

1. Спільні інноваційні проекти; 
досвід спільного викорис-
тання та створення іннова-
ційної інфраструктури

х один спільний інновацій-
ний проект

два спільних інновацій-
них проекти

три та більше спільних 
інноваційних проектів, 
можливим є спільне ви-
користання інноваційної 
інфраструктури

три та більше спільних 
інноваційних проектів, 
налагоджено механізм 
спільного використан-
ня інноваційної інфра-
структури

понад п’ять спільних ін-
новаційних проекти, на-
лагоджено механізм 
спільного використання 
інноваційної інфраструк-
тури, створено у рамках 
співпраці окремі елемен-
ти інноваційної інфра-
структури

 0,1  
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ДОКУМЕНТИ   
V. Очікувані переваги резуль-

тату проекту для розви-
тку інноваційної екосис-
теми учасника конкурсно-
го відбору

х х х х х х х 0,1 х

1. Обґрунтування очікуваних 
переваг результату проекту 
для розвитку інноваційної 
екосистеми учасника кон-
курсного відбору

х обґрунтування переваг 
запланованого результа-
ту проекту не співвідно-
ситься із наявною кадро-
вою та інфраструктур-
ною спроможністю

ймовірність розвитку ін-
новаційної екосисте-
ми учасника конкурсу є 
низькою (до 10 відсо-
тків), очікувані перева-
ги результату проекту є 
важко досяжними

ймовірність розвитку ін-
новаційної екосистеми 
учасника конкурсу є се-
редньою (30—50 відсот-
ків), очікувані перева-
ги результату проекту є 
важко досяжними

ймовірність розвитку ін-
новаційної екосистеми 
учасника конкурсу є ви-
сокою (більше 50 відсо-
тків, але менше 80 відсо-
тків),  очікувані переваги 
результату проекту є до-
сяжними

ймовірність розвитку ін-
новаційної екосистеми 
учасника конкурсу є ви-
сокою (більше 80 відсо-
тків), очікувані переваги 
результату проекту є до-
сяжними

0,1

VI. Сума вагових коефіцієнтів х х х х х х х 1 х
VII. Експертна оцінка балів х х х х х х х

VIII. Експерт вважає, що віднесення проекту до тематичного напряму (обрати):
 обґрунтовано добре так/ні
 обґрунтовано задовільно так/ні
 не обґрунтовано так/ні

IX. Експерт вважає, що фінансування проекту (обрати):
 обґрунтовано добре так/ні
 обґрунтовано задовільно так/ні
 викликає сумніви, занадто високе так/ні
 викликає сумніви, занадто низьке так/ні
 обґрунтовано незадовільно або не обґрунтовано так/ні

X. Експерт вважає, що колектив здатен реалізувати проект на належному рівні (зайве викреслити):
так                                          ні                                за відповідних умов

Коментар експерта (коментар експерта обов’язковий; висновок без коментаря є недійсним):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 Експерт __________________
(підпис) 

______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(дата)

__________
* Значення вносяться до відповідних граф, використовуючи такі умовні позначення: нуль (0) — значення відсутнє; символ (х) — заповнення показника недоцільне.

Додаток 9 
до Положення

Тематичний напрям __________________________________________________________________________________

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 
за результатами наукової і науково-технічної експертизи заявки на участь у конкурсному відборі наукових, науково-технічних проектів, що потребують проведення техніко-економічного обґрунтування, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту  

допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», 
за темою: ________________________________________________________________________________

Поряд- 
ковий  
номер

Найменування показника Значення показника*

Інтервал значень показника, що відповідає оцінці Оцінка за показ-
ником, балів  

(відповідно до 
граф 4—8)

Ваговий  
коефіцієнт  
показника, 

одиниць

Зважена  
оцінка показни-

ків, балів 
 (графа 9 x  
графа 10)

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Оцінка за результатами 

участі у Рамковій програмі  
Європейського Союзу з на-
укових досліджень та ін-
новацій «Горизонт 2020» 
(далі — Програма «Гори-
зонт 2020»)   (Evaluation 
Summary Report) (оцін-
ка переноситься з відомос-
ті з оцінкою за результата-
ми участі у Програмі «Гори-
зонт 2020» )

х х х х х х значення оцінки 0,6  

II. Соціально-економічний 
вплив результату проекту 
для України

х х х х х х х 0,1 х

1. Соціально-економічний 
вплив результату проекту 
для України

х є майже не відчутним 
для жодної з груп по-
казників (соціальні, еко-
номічні)

незначний вплив на одну 
з груп показників (соці-
альні або економічні)

заявлений очікуваний 
економічний ефект від 
впровадження резуль-
татів розроблення та со-
ціальна спрямованість 
проекту носить дискусій-
ний характер

очікувані результати для 
задоволення потреб роз-
витку країни та загаль-
нолюдської спільноти є 
затребуваними, заявле-
ний очікуваний еконо-
мічний ефект від впро-
вадження результа-
тів проекту та соціальна 
спрямованість проекту є 
цілком досяжними

очікувані результати для 
потреб розвитку краї-
ни та загальнолюдської 
спільноти є затребувани-
ми, заявлений очікува-
ний економічний ефект 
від впровадження ре-
зультатів проекту та со-
ціальна спрямованість 
проекту є виправданими, 
відсутні ризики під час 
реалізації проекту

 0,08  

2. Потенційні споживачі/ ви-
робники/ бенефіціари нау-
кового, науково-технічного 
результату

х визначено лише опосе-
редкованих споживачів

визначено лише потен-
ційних споживачів

визначено потенцій-
них споживачів та пере-
лік ймовірно заінтересо-
ваних виробників/ бене-
фіціарів наукового, на-
уково-технічного ре-
зультату

визначено потенційних 
споживачів та виробни-
ків/ бенефіціарів науко-
вого, науково-технічного 
результату, з якими по-
передньо узгоджувало-
ся питання їх заінтере-
сованості

визначено потенційних 
споживачів та виробни-
ків/ бенефіціарів науко-
вого, науково-технічного 
результату, з якими були 
попередні домовленості 
про співпрацю

 0,02  

III. Кадрова та інфраструктур-
на спроможність суб’єкта 
малого і середнього під-
приємництва для реаліза-
ції проекту

х х х х х х х 0,3 х

1. Чисельність висококвалі-
фіко-ваних працівників, які 
проводитимуть техніко-еко-
номічне обґрунтування

відсотків 50 відсотків членів ав-
торського колективу ма-
ють досвід підготов-
ки техніко-економічного 
обґрунтування

більше 50 відсотків чле-
нів авторського колек-
тиву мають досвід підго-
товки техніко-економіч-
ного обґрунтування

більше 50 відсотків чле-
нів авторського колек-
тиву мають досвід під-
готовки техніко-еконо-
мічного обґрунтування, 
заплановано залучення 
(докторів наук і докто-
рів філософії (кандида-
тів наук)

більше 50 відсотків чле-
нів авторського колек-
тиву мають досвід підго-
товки техніко-економіч-
ного обґрунтування; до 
складу  авторського ко-
лективу входить доктор 
наук або доктор філосо-
фії (кандидат наук)

більше 50 відсотків чле-
нів авторського колек-
тиву мають досвід підго-
товки техніко-економіч-
ного обґрунтування;
до складу авторського 
колективу входить док-
тор наук і доктор філо-
софії (кандидат наук)

0,1

2. Наявність обладнання та 
матеріально-технічної ба-
зи для реалізації проек-
ту, обґрунтування необхід-
ності придбання додатко-
вого обладнання та спе-
цустатковання для реаліза-
ції проекту

х наявна матеріально-тех-
нічна база є недостат-
ньою для проведен-
ня техніко-економічного 
обґрунтування

матеріально-технічна 
база є достатньою, об-
ґрунтування необхіднос-
ті придбання додатково-
го обладнання не відпо-
відає етапам проведен-
ня техніко-економічного 
обґрунтування

матеріально-технічна ба-
за є достатньою, наявне 
обладнання дасть змо-
гу провести основні ета-
пи проведення техніко-
економічного обґрун-
тування

матеріально-технічна ба-
за є достатньою, наявне 
обладнання дасть змо-
гу провести основні ета-
пи техніко-економічно-
го обґрунтування, об-
ґрунтування необхіднос-
ті придбання додатково-
го обладнання та спецус-
татковання для прове-
дення техніко-економіч-
ного обґрунтування від-
повідає заявленому пла-
ну проекту

матеріально-технічна ба-
за є достатньою, наявне 
обладнання дасть змогу 
провести усі етапи техні-
ко-економічного обґрун-
тування, обґрунтування
 необхідності придбання 
додаткового обладнан-
ня та спецустатковання 
для забезпечення інно-
ваційності під час підго-
товки техніко-економіч-
ного обґрунтування від-
повідає заявленому пла-
ну проекту

 0,2  

IV. Сума вагових коефіцієнтів х х х х х х х 1 х
V. Експертна оцінка балів х х х х х х х

VI. Експерт вважає, що віднесення проекту до тематичного напряму (обрати):
 обґрунтовано добре так/ні
 обґрунтовано задовільно так/ні
 не обґрунтовано так/ні

VII. Експерт вважає, що фінансування проекту (обрати):
 обґрунтовано добре так/ні
 обґрунтовано задовільно так/ні
 викликає сумніви, занадто високе так/ні
 викликає сумніви, занадто низьке так/ні
 обґрунтовано незадовільно або не обґрунтовано так/ні

VIII. Експерт вважає, що колектив здатен реалізувати проект на належному рівні (зайве викреслити):
                так                                    ні                                                                       за відповідних умов

Коментар експерта (коментар експерта обов’язковий; висновок без коментаря є недійсним):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 Експерт __________________
(підпис) 

______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(дата)

__________
* Значення вносяться до відповідних граф, використовуючи такі умовні позначення: нуль (0) — значення відсутнє; символ (х) — заповнення показника недоцільне.
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ДОКУМЕНТИ
Додаток 10 

до Положення

Тематичний напрям__________________________________________________________________________________

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 
за результатами наукової і науково-технічної експертизи заявки на участь у конкурсному відборі науково-технічних проектів, спрямованих на придбання наукового обладнання та матеріалів центрами колективного користування науковим обладнанням для 

проведення наукових досліджень, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту  допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», 
за темою: __________________________________________________________________________________

Поряд- 
ковий  
номер

Найменування показника Значення  
показника*

Інтервал значень показника, що відповідає оцінці Оцінка за по-
казником, балів 
(відповідно до 

граф 4—8)

Ваговий кое-
фіцієнт показ-
ника, одиниць

Зважена оцінка 
показників, балів 

(графа 9 x  
графа 10)

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 5 балів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Рівень наявної матеріаль-
но-технічної бази, необхід-
ної для виконання наукових 
досліджень, поточна ефек-
тивність її колективного ви-
користання (шляхом надан-
ня вченим доступу до робо-
ти на обладнанні) та ступінь 
якісного розширення/допо-
внення можливостей вико-
ристання  матеріально-тех-
нічної бази для досліджень  
за рахунок придбання до-
даткового обладнання

х х х Х х х х 0,4 х

1. Наявне наукове обладнання 
на базі учасника конкурсно-
го відбору та ступінь якіс-
ного розширення/доповне-
ння можливостей викорис-
тання  матеріально-техніч-
ної бази для досліджень  за 
рахунок придбання додат-
кового обладнання

х наявне наукове обладнан-
ня  дає змогу проводи-
ти  окремі  пробні аналізи 
та експериментальні дослі-
дження; розширення мож-
ливостей використання 
матеріально-технічної ба-
зи можливе на локально-
му рівні

наявне наукове обладнан-
ня  дає змогу проводи-
ти  наукові дослідження за 
умови проведення модер-
нізації та доукомплекту-
вання; розширення мож-
ливостей використання 
матеріально-технічної ба-
зи можливе на регіональ-
ному рівні

наявне наукове обладнан-
ня є унікальним та в по-
єднанні з наявними мате-
ріалами та зразками дає 
можливість проводити на-
укові дослідження, які є 
конкуренто-спроможни-
ми в Україні; розширен-
ня можливостей викорис-
тання матеріально-техніч-
ної бази можливе на рівні 
кількох регіонів

наявне наукове обладнан-
ня є унікальним та в по-
єднанні з наявними мате-
ріалами та зразками дає 
можливість проводити ви-
сокоякісні наукові дослі-
дження; розширення мож-
ливостей використання 
матеріально-технічної ба-
зи можливе на державно-
му рівні

наявне наукове обладнан-
ня є унікальним та в поєд-
нанні з наявними матеріала-
ми та зразками дає можли-
вість проводити високоякісні 
наукові дослідження, у тому 
числі міждисциплінарні, про-
водити пробні аналізи, спе-
ціальні заходи, отримувати 
консультації, що надаються  
на основі проведених експе-
риментів; розширення мож-
ливостей використання мате-
ріально-технічної бази мож-
ливе на світовому рівні

0,2

2. Надання доступу вченим до 
роботи на відповідному об-
ладнанні

х доступ  до роботи на нау-
ковому обладнанні мають 
лише  працівники наукової 
установи,  закладу вищої 
освіти, у структурі якого 
утворено центр, або центру 
в разі, коли центр є окре-
мою юридичною особою

передбачено можливість 
надання доступу до науко-
вого обладнання зовніш-
нім користувачам, але че-
рез надмірну завантаже-
ність не забезпечується

доступ є відкритим для зо-
внішніх користувачів, з 
якими центр, заклад вищої 
освіти, наукова установа, 
у структурі  якої утворено 
центр, співпрацює в межах 
спільних проектів

доступ є відкритим для зо-
внішніх користувачів, що 
підтверджується наяв-
ністю укладених догово-
рів про надання відповід-
них послуг

доступ є відкритим для зо-
внішніх користувачів, що під-
тверджується наявністю укла-
дених договорів про надання 
відповідних послуг,  а також 
передбачено можливість за-
безпечення таких віддалених 
наукових сервісів, як забез-
печення відповідності мате-
ріалів чи зразків, проведення 
пробного аналізу, спеціаль-
них заходів чи консультацій, 
що надаються на основі про-
ведених  експериментів

0,2

II. Кадрова спроможність за-
безпечити проведення від-
повідних наукових дослі-
джень та надати доступ  
вченим до роботи на науко-
вому обладнанні

х х х х х х х 0,2 х

1. Фахівців, які є обізнани-
ми та володіють навичками 
роботи на відповідному на-
уковому обладнанні, та по-
слуги, які вони надають

х фахівці, що працюють у 
центрі, виконують лише ін-
дивідуальні наукові дослі-
дження

фахівці, що працюють у 
центрі, надають консульта-
ції  іншим користувачам

фахівці, що працюють у 
центрі, надають консульта-
ції іншим користувачам та 
беруть участь у проведенні 
ними експерименталь-них 
випробувань

фахівці, що працюють у 
центрі, можуть запропо-
нувати іншим науковцям 
скористатися потенціалом 
центру та надати необхід-
ні консультації, провести 
експерименталь-ні випро-
бування

фахівці, що працюють у цен-
трі, можуть запропонувати ін-
шим науковцям скористатися
потенціалом центру або опра-
цювати надані їм дані та
надати готовий результат на-
уковому колективу, що під-
тверджується в описі до-
сліджень, які проводилися 
у центрі

0,2

III. Спрямованість на виконан-
ня наукових досліджень, 
які відповідають напрямам 
Рамкової програми Євро-
пейського Союзу  з дослі-
джень та інновацій «Гори-
зонт Європа»

х х х х х х х 0,1 х

1. Перелік наукових дослі-
джень, які проведені та 
планується проводити на 
відповідному науковому 
обладнанні, їх відповідність 
напрямам Рамкової програ-
ми Європейського Союзу  
з досліджень та інновацій 
«Горизонт Європа»

х проведені та заплановані 
дослідження відповідають 
пріоритетним напрямам 
розвитку науки і техніки

проведені наукові дослі-
дження відповідають пріо-
ритетам Рамкової програ-
ми Європейського Союзу з 
наукових досліджень та ін-
новацій «Горизонт 2020»

проведені наукові дослі-
дження відповідають пріо-
ритетам Рамкової програ-
ми Європейського Союзу з 
наукових досліджень та ін-
новацій «Горизонт 2020», 
наявне обладнання дає 
можливість проводити до-
слідження, що відповідає 
пріоритетам Рамкової про-
грами Європейського Сою-
зу  з досліджень та іннова-
цій «Горизонт Європа»

проведені наукові дослі-
дження відповідають пріо-
ритетам Рамкової програ-
ми Європейського Союзу з 
наукових досліджень та ін-
новацій «Горизонт 2020», 
тематика наукових дослі-
джень, що плануються до 
виконання на обладнан-
ні центру, відповідає пріо-
ритетам Рамкової програ-
ми Європейського Союзу  
з досліджень та інновацій 
«Горизонт Європа»

проведені наукові досліджен-
ня відповідають пріоритета-
ми Рамкової програми Євро-
пейського Союзу  з наукових 
досліджень та інновацій «Го-
ризонт 2020», тематика на-
укових досліджень, що пла-
нуються до виконання на об-
ладнанні центру, відповідає 
пріоритетам Рамкової про-
грами Європейського Сою-
зу  з досліджень та іннова-
цій «Горизонт Європа», є кон-
куренто-спроможною, плану-
ється участь у Рамковій про-
грамі Європейського Союзу  з 
досліджень та інновацій «Го-
ризонт Європа»

0,1

IV. Фінансово-економічне об-
ґрунтування  проекту

х х х х х х х 0,2 х

1. Якість підготовки, корек-
тність та реалістичність фі-
нансово-економічного об-
ґрунтування, обґрунтова-
ність витрат стосовно очі-
куваного результату

х викликає сумніви, запла-
новані витрати не відпо-
відають очікуваному ре-
зультату

наведено обґрунтування не 
для всіх витрат, окремі по-
зиції є нереалістичними

витрати обґрунтовано за-
довільно

витрати обґрунтовано  до-
бре, проте виникають сум-
ніви щодо необхідності за-
купівлі окремих одиниць 
наукового обладнання

витрати обґрунтовано добре, 
загальний бюджет проекту 
є збалансованим, відповідає 
очікуваному результату

0,2

V. Наукові групи потенційних 
користувачів

х х х х х х х 0,1 х

1. Наукові групи, які потенцій-
но зможуть проводити до-
слідження на відповідному 
науковому обладнанні

дослідження проводити-
муться  науковими група-
ми на локальному рівні

дослідження проводити-
муться  науковими група-
ми на регіональному рівні

дослідження проводити-
муться  науковими група-
ми  кількох регіонів

дослідження проводити-
муться науковими групами 
на державному рівні

дослідження проводитимуть-
ся  науковими групами, до 
складу яких входять інозем-
ні вчені

0,1

VI. Сума вагових коефіцієнтів х х х х х х х 1 х

VII. Експертна оцінка  балів х х х х х х х

VIII. Експерт вважає, що віднесення проекту до тематичного напряму (обрати):
обґрунтовано добре так/ні
обґрунтовано задовільно так/ні
не обґрунтовано так/ні

IX. Експерт вважає, що колектив здатен реалізувати проект на належному рівні (зайве викреслити):
так                                  ні                                         за відповідних умов

 Коментар експерта (коментар експерта обов’язковий; висновок без коментаря є недійсним):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 Експерт __________________
(підпис) 

______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(дата)

__________
* Значення вносяться до відповідних граф, використовуючи такі умовні позначення: нуль (0) — значення відсутнє; символ (х) —  заповнення показника недоцільне.».
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ДОКУМЕНТИ   
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 14 квітня 2021 р. № 420 

Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що:
фінансування та виплата житлових субсидій, призначених у грошовій безготів-

ковій формі до 1 травня 2021 р., та облік відповідних коштів в АТ «Ощадбанк» про-
водяться згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848  
(ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390), 
в редакції, що діяла до набрання чинності цією постановою;

у травні 2021 р. призначення житлової субсидії (у тому числі на наступний пері-
од) здійснюється лише після подання нових заяви про призначення та надання жит-
лової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначен-
ням житлової субсидії;

протягом травня — вересня 2021 р. документи, необхідні для призначення жит-
лової субсидії, приймаються від громадян у порядку, визначеному пунктом 9 Поло-
ження про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848, а структурними підрозділами з 
питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій — також 
у паперовому вигляді;

житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у травні — вересні 
2021 р., призначається починаючи з травня 2021 року.

3. Національній соціальній сервісній службі, обласним і Київській міській держав-
ним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування забезпечити дотри-
мання умов надання житлових субсидій, визначених цією постановою, та проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 трав-
ня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 420

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому по-
становою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощен-
ня порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату жит-
лово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічно-
го побутового палива» (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 
2019 р., № 69, ст. 2390, № 86, ст. 2897; 2020 р., № 89, ст. 2888;  2021 р., № 1, ст. 45, 
№ 11, ст. 469):

1) друге речення абзацу першого пункту 3 після слів «з урахуванням яких призна-
чалася субсидія» доповнити словами «, за письмовим зверненням такої особи, пода-
ним до закінчення періоду, на який призначено житлову субсидію»;

2) у пункті 8:
абзац перший після слів «для розрахунку» доповнити словом «розміру»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«У разі використання для обігріву житлових приміщень індивідуальних електроо-

палювальних установок, введених в експлуатацію в установленому порядку, що під-
тверджується документально, під час розрахунку розміру житлової субсидії в опа-
лювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з по-
стачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення та соціаль-
ні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії 
для побутових потреб.»;

3) у першому реченні абзацу другого пункту 9 слова «у грошовій формі» виклю-
чити;

4) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Житлові субсидії непрацездатним непрацюючим особам, які проживають са-

мі, призначаються на норму, що перевищує встановлену законодавством соціальну 
норму житла (далі — понаднормова площа житла), якщо про це зазначено у заяві.

Площа житла, на яку призначається субсидія з урахуванням понаднормової пло-
щі, розраховується шляхом збільшення соціальної норми житла для домогосподар-
ства на 30 відсотків.

Призначення житлових субсидій на понаднормову площу житла переглядається у 
разі зміни складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), складу сім’ї 
члена домогосподарства, працевлаштування таких осіб або виникнення у них інших дже-
рел доходів, про що одержувач житлової субсидії зобов’язаний повідомити протягом  
30 календарних днів структурному підрозділу з питань соціального захисту населен-
ня про виникнення таких обставин.»;

5) пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
«Інформація про належність членів домогосподарства до відповідних категорій 

осіб зазначається в декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призна-
ченням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі — де-
кларація).»;

6) пункт 12 виключити;
7) у пункті 14:
підпункт 1 після слів «опіку чи піклування» доповнити словами і цифрами «; жит-

лових приміщень, на які оформлено два і більше окремих особових рахунки на опла-
ту житлово-комунальних послуг, за умови, що загальна площа частини або окремо-
го житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субси-
дія, не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального 
будинку; житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок державного чи місце-
вого бюджету осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, які пере-
суваються на візках»;

у підпункті 2:
абзац перший замінити абзацами такого змісту:
«2) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогос-

подарства має у власності:
транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого мину-

ло менше п’яти років (крім мопеда і причепа);
більше ніж один транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року ви-

пуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа);».
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами четвертим і 

п’ятим;
в абзаці п’ятому слова «про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням 

житлової субсидії» виключити;
підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
«3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, 

які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи 
для призначення житлової субсидії (далі — особи, доходи яких враховуються під час 
призначення житлової субсидії), і в цьому періоді:

за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які 
враховуються під час призначення житлової субсидії; або

нарахований середньомісячний сукупний дохід менше ніж розмір мінімальної за-
робітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для 
призначення житлової субсидії; та/або

ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом 
трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової суб-
сидії (крім військовослужбовців, а також осіб, стосовно яких наявна заборгованість 
роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування); або

такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів (крім випадків, зазна-
чених в абзацах дев’ятому — одинадцятому цього підпункту). До 60-денного періо-
ду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікуван-
ня, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за кордо-
ном, що підтверджується відповідними документами.

Житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами першим — п’ятим цього під-
пункту, призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення 
житлової субсидії, протягом такого періоду не менше місяця:

навчалися за денною формою навчання у закладах загальної середньої освіти, 
професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти 
або зареєстровані у службі зайнятості як безробітні;

отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при 
народженні (усиновленні) дитини, допомога особам з інвалідністю з дитинства та ді-
тям з інвалідністю, допомога по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслі-
док психічного розладу, допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам 
з інвалідністю, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка до-
сягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомога 
по безробіттю, допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановле-

ного Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території Украї-
ни гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
відповідно до статті 471 Закону України «Про зайнятість населення»;

надавали соціальні послуги, перебували у місцях позбавлення або обмеження во-
лі, або до них застосовувалися заходи забезпечення кримінального провадження у 
вигляді відсторонення від роботи (посади), застосовувалися запобіжні заходи у ви-
гляді домашнього арешту або тримання під вартою, а також перебували у складних 
життєвих обставинах, викликаних інвалідністю, тривалою хворобою, що підтверджу-
ється висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я вста-
новленого зразка, алко- або наркозалежністю, що підтверджується висновком лікар-
сько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я первинного рівня на підста-
ві довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність 
з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебувала на диспан-
серному обліку (далі — складні життєві обставини);

мали суму середньомісячної нарахованої заробітної плати менше від розміру міні-
мальної заробітної плати не більш як на 50 відсотків, а у мм. Києві та Севастополі, об-
ласних центрах і містах обласного значення — не більш як на 20 відсотків, і водночас 
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачено у 
розмірі, не меншому ніж мінімальний, за всі місяці протягом зазначеного періоду; 

сплатили (за них сплачено) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців 
підряд перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії або перед міся-
цем, у якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина. Водночас 
особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію може бути 
призначено лише у разі, коли строк дії строкового трудового договору є більшим, ніж 
строк, на який призначається житлова субсидія;

4) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогоспо-
дарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, 
призначенням житлової субсидії без звернення здійснив на суму, яка на дату прове-
дення операції перевищує 50 тис. гривень:

купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, тран-
спортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, вір-
туальних активів (у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та про-
тидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»), буді-
вельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразо-
во) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних 
послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі жит-
ла у випадку, зазначеному в пункті 10 цього Положення) та соціальними норматива-
ми житлово-комунального обслуговування);

платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття май-
нових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів 
спадщини та дарування);

внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;
благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);
надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики;»;
у підпункті 5:
в абзаці першому слова «, а також заборгованості, що виникла у зв’язку з тим, 

що управитель, об’єднання, виконавець комунальних послуг не уклали договору з АТ 
«Ощадбанк» (його установами) для перерахування сум житлових субсидій у грошо-
вій безготівковій формі» виключити;

в абзаці другому слова «у грошовій формі» виключити;
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
«Житлова субсидія у випадку, передбаченому абзацом першим цього підпункту, 

призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови доку-
ментального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її ре-
структуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про від-
криття провадження у справі) протягом двох місяців з початку такого сезону, в іншому  
випадку — з місяця, що настає за тим, у якому до структурного підрозділу з пи-
тань соціального захисту населення надійшло документальне підтвердження спла-
ти заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження 
заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).»;

у підпункті 7:
абзац перший після слова «крім» доповнити словами «осіб, які вважаються безві-

сно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти,»;
абзац другий виключити;
доповнити пункт підпунктами 8—10 такого змісту:
«8) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогос-

подарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), 
крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Лу-
ганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунк-
тах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повно-
важень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непри-
датного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану жит-
лового приміщення (будинку, квартири) за формою згідно з додатком до Поряд-
ку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для по-
криття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312). Інформа-
ція про наявність (відсутність) у власності зазначених осіб житлових приміщень за-
значається у декларації;

9) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогоспо-
дарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозит-
ному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 25-кратний роз-
мір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в 
якому призначається житлова субсидія;

10) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогос-
подарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субси-
дії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив операції з купівлі безго-
тівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну 
суму, що перевищує 50 тис. гривень.»;

8) пункти 15 і 16 виключити;
9) пункти 17 і 18 викласти в такій редакції:
«17. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення ведуть облік 

домогосподарств, яким житлову субсидію призначено у випадку, зазначеному в аб-
заці десятому підпункту 3 пункту 14 цього Положення. Для цього на запит вони отри-
мують від органів Пенсійного фонду України інформацію про сплату особами (або за 
них) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а та-
кож про його розмір.

18. Якщо під час проведення автоматичного розрахунку житлової субсидії на опа-
лювальний сезон у випадку, зазначеному в абзаці десятому підпункту 3 пункту 14 
цього Положення, до структурного підрозділу з питань соціального захисту надійде 
інформація про несплату особою (або за неї) єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування чи сплату його в розмірі, меншому ніж мінімаль-
ний, за будь-який місяць протягом строку призначення житлової субсидії, структур-
ний підрозділ з питань соціального захисту населення приймає рішення про припи-
нення надання раніше призначеної житлової субсидії.»;

10) пункти 19—21 виключити;
11) пункти 22 і 25 викласти в такій редакції:
«22. Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства:
які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку);
які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично прожива-

ють у ньому на підставі договору наймання (оренди) житла (далі — орендарі), або ін-
дивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли 
їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги; 

які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично прожива-
ють у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла, у разі, коли вони є 
внутрішньо переміщеними особами.

У випадках, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, склад домо-
господарства декларується заявником під час звернення за призначенням житлової 
субсидії з додаванням до заяви відповідних документів, що підтверджують прожи-
вання за фактичною адресою домогосподарства.

Житлова субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем 
проживання особи та за місцем її фактичного проживання.»;

«25. У разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих за-
реєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогоспо-
дарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), соціальні норми житла 
та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на 
фактично проживаючих зареєстрованих за цією адресою членів домогосподарства. 

Доходи членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (бу-
динку), але фактично за цією адресою не проживають, у сукупний дохід домогоспо-
дарства не враховуються. Ця норма не поширюється на випадок, визначений в абза-
ці третьому пункту 24 цього Положення (за винятком осіб, які вважаються безвісно 
відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти).»;

12) у пункті 26 слова «Відповідно до рішення комісії, прийнятого на підставі ак-
та обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства» замінити словами і 
цифрами «Відповідно до рішення про призначення житлової субсидії у випадку, пе-
редбаченому пунктом 25 цього Положення,»;

13) у першому реченні пункту 27 слова «за рішенням комісії житлова субсидія на 
оплату житлово-комунальних послуг може бути призначена» замінити словами «або 
за однією адресою є декілька житлових приміщень (будинків) з розділеними осо-
бовими рахунками, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг при-
значається»;

14) у пункті 28:
в абзаці першому слова «за рішенням комісії можуть включатися» замінити сло-

вом «включаються»;
перше речення абзацу другого після слів «Під час призначення житлової субсидії» 

доповнити словами «у такому випадку»;
15) пункт 29 викласти в такій редакції:
«29. Рішення у випадках, передбачених пунктами 25, 27 і 28 цього Положення, 

приймаються на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогоспо-
дарства та/або документів, що підтверджують непроживання особи за адресою до-
могосподарства.»;

16) у пункті 43:
в абзаці третьому слова «про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначен-

ням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі — деклара-
ція)» виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
«інші документи, які не передбачені цим пунктом, але відповідно до цього Поло-

ження необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби).»;
17) пункт 49 викласти в такій редакції:
«49. У разі коли документи, передбачені пунктом 43 цього Положення, подано не 

в повному обсязі, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення ін-
формує заявника про необхідність подання таких документів. Питання призначення 
житлової субсидії розглядається структурним підрозділом з питань соціального за-
хисту населення за умови надходження документів, які не були подані одночасно із 
заявою, протягом 30 днів з дня подання заяви. 

Громадянин, який звернувся за призначенням житлової субсидії, має право на-
давати структурному підрозділу з питань соціального захисту населення додатко-
ві документи, що не передбачені цим Положенням, але необхідні для прийняття 
об’єктивного рішення.

Громадянин несе відповідальність за подані відомості в заяві, декларації, інших 
документах, що вплинули на встановлення права на призначення житлової субсидії 
та на визначення її розміру.»;

18) доповнити Положення пунктом 502 такого змісту:
«502. Проведення перевірки даних, зазначених у підпунктах 4 і 10 пункту 14 цьо-

го Положення, здійснюється, зокрема, на підставі рекомендацій Мінфіну щодо ви-
явлених невідповідностей, що впливають на встановлення права на житлову субси-
дію, отриманих відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг дер-
жавних виплат». Інформаційний обмін здійснюється у порядку, встановленому Мін-
фіном та Мінсоцполітики.»;

19) у пункті 54 слово «комісією» замінити словами «структурним підрозділом з 
питань соціального захисту населення»;

20) у пункті 55 слово «комісії» замінити словами і цифрами «, прийнятого відпо-
відно до пункту 54 цього Положення,»;

21) у пункті 58:
абзац перший після слова і цифр «пункту 50» доповнити словами і цифрами «та в 

абзацах другому — четвертому пункту 501»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«У разі коли заявник не згоден з рішенням структурного підрозділу з питань соці-

ального захисту населення про відмову у призначенні житлової субсидії або визначе-
ний розмір субсидії, що прийнято на підставі інформації, отриманої під час обміну ін-
формацією із суб’єктами надання інформації, державними реєстрами чи ресурсами, 
яку заявник вважає некоректною, заявник самостійно вживає заходів до уточнення 
такої інформації у відповідних першоджерелах.»;

22) у другому реченні пункту 59 слова «може бути продовжено за рішенням ко-
місії з причин, визнаних комісією поважними» замінити словами «продовжується на 
час хвороби заявника, що підтверджується документально»;

23) абзац п’ятий пункту 60 виключити;
24) пункт 63 виключити;
25) у пункті 64 слова «до комісії або» і «, а також рішення щодо подання докумен-

тів на розгляд комісії» виключити;
26) пункти 65—67 виключити;
27) пункт 70 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі встановлення постачальником теплової енергії двоставкового тарифу на 

послугу з постачання теплової енергії житлова субсидія надається в неопалювальний 
сезон на оплату цієї послуги на умовно-постійну частину двоставкового тарифу.»;

28) пункт 74 виключити;
29) у пункті 76 слова «може бути призначена» замінити словом «призначається», 

а слова «за рішенням комісії» виключити;
30) пункт 77 виключити;
31) в абзаці другому пункту 78 слова «шостому та сьомому» замінити словами 

«шостому — дванадцятому»;
32) у пункті 79 слова і цифри «пунктами 50—59 цього Положення» замінити сло-

вами «цим Положенням», слова «або подання документів на розгляд комісії» виклю-
чити, а цифри «61—63» замінити цифрами «61, 62»;

33) у пункті 81 слова «з врученням відповідного повідомлення під особистий під-
пис» замінити словами та цифрами «у порядку, визначеному пунктом 62 цього По-
ложення»;

34) у пункті 82:
слова «сезон» і «сезону» замінити відповідно словами «період» і «періоду»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Зазначений строк продовжується на час хвороби заявника, що підтверджуєть-

ся документально.»;
35) у пункті 83 слово «сезон» замінити словом «період», а після слів «вчинив такі 

дії» доповнити словами «, після подання нових заяви і декларації»;
36) пункти 84 і 87 виключити;
37) у пункті 90:
в абзаці восьмому слова і цифри «у підпунктах 2 і 4 пункту 14 цього Положення» 

замінити словами і цифрами «у підпунктах 2, 4, 8—11 пункту 14 цього Положення»;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
«отримання ним або членом сім’ї особи із складу домогосподарства одноразо-

во доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, вста-
новленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, що надається 
на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного ли-
ха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, еко-
логічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених зонами над-
звичайної екологічної ситуації; страхових виплат на медичну та соціальну допомо-
гу; спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини; гранту або сти-
пендії на навчання);

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормо-
ву площу житла.»;

38) пункт 91 після слів «умов їх надання» доповнити словами та цифрами «, на-
стання умов, зазначених в абзаці дев’ятому пункту 90 цього Положення,»;

39) абзац п’ятий пункту 93 виключити;
40) пункт 100 викласти в такій редакції:
«100. Житлова субсидія надається громадянам у грошовій готівковій формі шля-

хом перерахування структурним підрозділом з питань соціального захисту населен-
ня коштів на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію, відкритий 
в уповноваженому банку, чи виплачується йому готівкою через відділення організа-
ції, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактич-
ного проживання.

Громадяни, яким надається житлова субсидія, зобов’язані щомісяця сплачувати 
вартість фактично спожитих житлово-комунальних послуг.

Відшкодування витрат на оплату послуг з виплати і доставки житлової субсидії 
за місцем фактичного проживання одержувачів із числа осіб з інвалідністю І групи, 
осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслугову-
вання та потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного ві-
ку, одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пен-
сію, та допомоги на догляд, здійснюється структурними підрозділами з питань соці-
ального захисту населення за рахунок коштів, передбачених у державному бюдже-
ті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комуналь-
них послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скраплено-
го газу у грошовій формі.

Уповноваженими банками для виплати житлових субсидій у грошовій готівковій 
формі є банки, визначені відповідно до Порядку відбору банків, через які здійсню-
ється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим держав-
ним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 
(Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1762; 2020 р., № 6, ст. 278).

Відповідні дані, необхідні для проведення виплати житлової субсидії структурни-
ми підрозділами з питань соціального захисту населення, одержувач субсидії зазна-
чає у заяві.»;

41) пункти 101—103 виключити;
42) у пункті 104 слова «(безготівковій та готівковій)» замінити словом «готівко-

вій», а слова «між структурними підрозділами з питань соціального захисту населен-
ня, Мінсоцполітики, Пенсійним фондом України, АТ «Ощадбанк» та управителями 
багатоквартирного будинку, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг» ви-
ключити;

43) у пункті 105 слова «(безготівковій та готівковій)» замінити словом «готівко-
вій»;

44) абзац третій пункту 106 виключити;
45) пункти 107—1143 виключити;
46) абзаци перший — шостий пункту 115 виключити;
47) у пункті 116:
у підпункті 2 цифри «12» замінити цифрами «10»;
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у підпункті 3 слова і цифри «Розмір житлової субсидії у грошовій безготівковій 

формі збільшується на розмір комісійної винагороди АТ »Ощадбанк», що становить 
0,7 відсотка такого розміру.» виключити;

48) у підпункті 4 пункту 118 слова і цифри «Розмір житлової субсидії на оплату 
житлово-комунальних послуг у грошовій безготівковій формі збільшується на роз-
мір комісійної винагороди АТ «Ощадбанк», що становить 0,7 відсотка такого розмі-
ру.» виключити; 

49) у пункті 119:
абзац перший викласти в такій редакції:
«119. За рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населен-

ня надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється, у тому числі за по-
данням управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг у разі, коли:»;

в абзаці другому слова «внаслідок того, що громадянин має заборгованість за 
житлово-комунальні послуги» виключити;

50) пункт 121 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі прийняття рішення про припинення надання житлової субсидії структур-

ний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє одержувачу жит-
лової субсидії про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня його при-
йняття. Водночас структурний підрозділ з питань соціального захисту населення ін-
формує одержувача про прийняте рішення із зазначенням причин відмови та по-
рядку оскарження прийнятого рішення в порядку, встановленому пунктом 62 цьо-
го Положення.»;

51) у пункті 124 слова «за рішенням комісії» виключити;
52) пункт 126 виключити.
2. В абзаці другому пункту 2 Положення про Єдиний державний автоматизований 

реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 січня 2003 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177; 
2018 р., № 84, ст. 2765; 2020 р., № 3, ст. 161), слова і цифри «(за рішенням комісій, 
утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування 
відповідно до пункту 10 Положення про порядок призначення житлових субсидій, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848  
(ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1311), 
—» замінити словом «або».

3. В абзаці першому підпункту 6 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України 
від 6 серпня 2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у 
сфері житлово-комунального обслуговування» (Офіційний вісник України, 2014 р.,  
№ 73, ст. 2064) слово «електропостачання» замінити словами «постачання та розпо-
ділу електричної енергії».

4. У Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 «Деякі питання надання жит-
лових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердо-
го палива і скрапленого газу у грошовій формі» (Офіційний вісник України, 2019 р., 
№ 36, ст. 1263; 2020 р., № 3, ст. 161; 2021 р., № 1, ст. 45):

1) доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту:
«51. Пільги на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, поста-

чання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для 
централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховуються у квіт-
ні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квіт-
ня включно.

У разі встановлення постачальником теплової енергії двоставкового тарифу на 
послугу з постачання теплової енергії житлова субсидія надається в неопалюваль-
ний сезон на оплату цієї послуги на умовно-постійну частину двоставкового тарифу.

Якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів від централізо-
ваного опалення (теплопостачання) і громадяни для обігріву приміщень використо-
вують побутові електроприлади, для розрахунку розміру пільги в опалювальний се-
зон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та роз-
поділу електричної енергії для індивідуального опалення.

Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-по-
бутових умов домогосподарства та акта обстеження стану зовнішньо- і внутрішньо-
будинкових електромереж щодо їх відповідності вимогам нормативно-правових ак-
тів, що проведені організаціями, які здійснюють обслуговування таких мереж.

Форма акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства затвер-
джується Мінсоцполітики.

У разі використання для обігріву житлових приміщень індивідуальних електроо-
палювальних установок, введених в експлуатацію в установленому порядку, що під-
тверджується документально, під час розрахунку розміру пільги в опалювальний се-
зон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та роз-
поділу електричної енергії для індивідуального опалення та соціальні нормативи на 
комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для побутових по-
треб.»;

2) у першому реченні підпункту 3 пункту 131 слова «АТ «Ощадбанк» протягом на-
ступних трьох робочих днів припиняє проведення в автоматизованих системах банку 
платежів за обліковими записами пільговиків, включеними до реєстрів надміру пере-
рахованих коштів пільг, та передає Мінсоцполітики інформацію про залишки коштів 
на рахунку для виплати пільг у розрізі структурних підрозділів з питань соціально-
го захисту населення та облікових записів зазначених пільговиків» замінити слова-
ми «АТ «Ощадбанк» протягом наступних трьох робочих днів передає Мінсоцполіти-
ки інформацію про залишки коштів на рахунку для виплати пільг у розрізі структур-
них підрозділів з питань соціального захисту населення та облікових записів зазна-
чених пільговиків та припиняє проведення в автоматизованих системах банку плате-
жів за обліковими записами пільговиків, які включені до реєстрів надміру перерахо-
ваних коштів пільг і в яких сума надміру перерахованих коштів пільг перевищує су-
му наявних залишків пільг.»;

3) пункт 133 після слів «перерахованих коштів пільг» доповнити словами і циф-
рами «і щодо яких припинено проведення платежів відповідно до підпункту 3 пунк-
ту 131 цього Порядку»;

4) в абзаці другому пункту 19 слова «до державного бюджету» виключити.
5. У Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогос-

подарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632 «Деякі питання виплати 
державної соціальної допомоги» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 61, ст. 1981;  
2021 р., № 4, ст. 212):

1) пункт 4 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:
«доходи від розміщення депозитів;
дивіденди від цінних паперів».
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом одинадцятим;
2) абзац п’ятий пункту 7 виключити.

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади заступника Керівника Державного 

управління справами
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»:
1. Оголосити конкурс на зайняття посади заступника Керівника Державного 

управління справами.
2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття посади заступника Керів-

ника Державного управління справами (додаються).
3. Це Розпорядження набуває чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
29 квітня 2021 року
№ 476/2021-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням Президента України 
від 29 квітня 2021 року № 476/2021-рп

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посади заступника  

Керівника Державного управління справами

Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) спрямовує, координує і контролює відповідно до розподілу обов’язків між заступ-

никами Керівника Державного управління справами (далі – розподіл обов’язків) діяль-
ність структурних підрозділів Державного управління справами;

2) за дорученням Керівника Державного управління справами представляє Держав-
не управління справами у відносинах з державними органами, органами місцевого само-
врядування, підприємствами, установами та організаціями;

3) організовує в межах компетенції роботу Державного управління справами з питань:
забезпечення в установленому порядку послугами транспорту Президента України, 

Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Керівника Офісу Президента 
України, його заступників, відповідних категорій працівників Офісу Президента України, 
Державного управління справами, а також керівників інших державних органів — у ме-

жах наданих Державному управлінню справами бюджетних призначень, передбачених 
законом про Державний бюджет України на такі цілі;

утримання, забезпечення функціонування та ефективної експлуатації адміністратив-
них будинків, споруд, державних резиденцій, об’єктів соціальної інфраструктури, інже-
нерних та інших мереж і обладнання, що перебувають в управлінні Державного управ-
ління справами;

створення належних господарсько-побутових умов для здійснення Президентом 
України своїх повноважень, зокрема організації надання послуг із харчування та побуто-
вого обслуговування під час зарубіжних візитів Глави держави і його робочих поїздок по 
Україні, прийомів іноземних делегацій, у тому числі осіб, які прибувають в Україну в ста-
тусі особистих гостей Президента України;

організаційного та протокольного забезпечення офіційних заходів за участю Прези-
дента України, а також заходів за відповідними замовленнями підрозділів Апарату Ра-
ди національної безпеки і оборони України, Апарату Верховної Ради України, Секрета-
ріату Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України та інших дер-
жавних установ;

забезпечення Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офі-
су Президента України та інших створених Президентом України консультативних, до-
радчих та допоміжних органів і служб сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною тех-
нікою та оргтехнікою;

діяльності підприємств, що є закладами культури, підприємств зі збереження об’єктів 
природно-заповідного фонду;

забезпечення надання лікувально-профілактичної допомоги та санаторно-курортно-
го обслуговування, умов для відпочинку особам, обслуговування яких здійснюється Дер-
жавним управлінням справами;

4) вирішує згідно з розподілом обов’язків інші питання, віднесені законодавством до 
компетенції Державного управління справами.

2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 44 330 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця – відповідно до по-

станови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону Украї-
ни «Про державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стиму-
люючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 січня 2017 року № 15.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду – призначен-
ня на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом по-
вторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або пе-
реведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом 
повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття поса-

ди за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 берез-
ня 2016 року № 246;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на за-
йняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 25 березня 2016 року № 246, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на 

керівних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;
3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені 

частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та на-
дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповід-
но до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 

3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (подається у ра-
зі потреби особою з інвалідністю);

6) інформація приймається до 17.00 год. 11 травня 2021 року виключно через Єдиний 
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 14 травня 2021 року, о 9 
годині.

Місце або спосіб проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для 

комунікації дистанційно) — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призна-

чення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу —  
м. Київ, вул. Банкова, 11.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, 
яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Колч Олександр Пав-
лович, (044) 256-00-97, kolch@nads.gov.ua.

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта — ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи  — загальний стаж роботи – не менше семи років;
  — досвід роботи на посадах державної служби
  категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче
  керівників структурних підрозділів в органах
  місцевого самоврядування, або досвід роботи на
  керівних посадах у сферах управління об’єктами
  державної власності, права, правоохоронної
  діяльності — не менше трьох років
3. Володіння державною мовою — вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою — володіння іноземною мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)
Вимоги до компетентності

Вимога  Компоненти вимоги
1. Лідерство — вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів
  діяльності і розвитку організації та встановлення
  її чітких цілей і завдань;
  — вміння розвивати професійні компетентності 
  співробітників;
  — здатність надихати команду та мотивувати людей 
  на самовіддану роботу, досягнення індивідуального 
  та командного результату;
  — вміння ефективно делегувати задачі та управляти 
  результативністю команди;
  — створення культури відкритості та відповідальності
2. Комунікація  — вміння правильно визначати заінтересовані
та взаємодія   та впливові сторони, розбудовувати партнерські стосунки;
  — здатність ефективно взаємодіяти – слухати, сприймати та
  доносити думку;
  — вміння публічно виступати, презентувати матеріал
  на аудиторію;
  — здатність впливати на думку інших, використовуючи
  переконливі аргументи та послідовну комунікацію
3. Розуміння сфери  — розуміння актуальних проблем та викликів
державної політики у відповідній сфері державної політики;
  — бачення необхідних змін у формуванні та реалізації 
  державної політики у відповідній сфері;
  — бачення шляхів розв’язання поточних проблем
  у відповідній сфері;
  — розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх
  залучення до формування/реалізації політики
  у відповідній сфері
4. Стратегічне бачення — бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності,  

  розуміння середньо- та довгострокових цілей;
  — здатність визначати напрями розвитку та покращень 
  у сфері своєї відповідальності;
  — уміння перетворювати довгострокові цілі
  та концептуальне бачення у конкретні задачі та показники  

  їх виконання, чіткі та послідовні плани дій;
  — вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час  

  формування, впровадження та оцінювання державної
  політики
5. Управління  — рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
змінами та інновації  — вміння планувати, оцінювати ефективність
  та коригувати плани;
  — здатність формувати концептуальні пропозиції,
  інноваційні ідеї та підходи
6. Доброчесність  — здатність застосовувати принцип доброчесності
та дотримання      та правила етичної поведінки державних службовців;

правил етичної  — недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність
поведінки  та/або небезсторонність кандидата;
  — недопущення поведінки, через яку призначення
  кандидата негативно вплине на суспільну довіру
  до державної служби;
  — здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів
  та інші обмеження, встановлені Законом України
  «Про запобігання корупції», та утримуватися
  від їх порушення
7. Абстрактне  — здатність до логічного мислення;
мислення  — вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога  Компоненти вимоги
1. Знання  знання:
законодавства — Конституції України;
  — Закону України «Про державну службу»;
  — Закону України «Про запобігання корупції»
2. Знання  знання:
спеціального — Бюджетного кодексу України;
законодавства,  — Цивільного кодексу України;
що пов’язане — Господарського кодексу України;
із завданнями  — Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;
та змістом роботи  — Закону України «Про публічні закупівлі»;
заступника Керівника — Закону України «Про управління об’єктами
Державного  державної власності»;
управління Справами — Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
  — Положення про Державне управління справами,
  затвердженого Указом Президента України
  від 17 грудня 2002 року № 1180.

Керівник Офісу Президента України А. ЄРМАК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 квітня 2021 р. № 428 
Київ

Про внесення змін до пункту 3  
Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для підтримки 
регіональної політики

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки регіональної політики, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827 «Деякі питання фінансування про-
грам та проектів регіонального розвитку» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 92, 
ст. 3001; 2018 р., № 75, ст. 2513; 2019 р., № 90, ст. 2977), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 квітня 2021 р. № 428

ЗМІНИ,  
що вносяться до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для підтримки регіональної політики
1. В абзаці першому слово «та» замінити словами і цифрами «Державної стра-

тегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки, затвердженої постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 67, ст. 2155), та».

2. Підпункт 51 викласти в такій редакції:
«51) підвищення ефективності формування та реалізації державної регіональної 

політики;».
3. Доповнити пункт підпунктом 53 такого змісту:
«53) забезпечення організації та проведення заходів у рамках головування України 

в Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 квітня 2021 р. № 431 
Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов 
провадження охоронної діяльності

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів гос-
подарської діяльності» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 (Офіційний ві-
сник України, 2015 р., № 94, ст. 3221; 2019 р., № 55, ст. 1916), зміни, що додаються.

2. Установити, що ліцензіати подають до органу ліцензування документи, зазначе-
ні у підпунктах 2, 21 і 22 пункту 6 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльнос-
ті, з урахуванням змін, затверджених цією постановою, не пізніше ніж протягом чо-
тирьох місяців з дня опублікування цієї постанови.

3. Міністерству внутрішніх справ привести власні нормативно-правові акти у від-
повідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 квітня 2021 р. № 431
ЗМІНИ, 

що вносяться до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності
1. У пункті 3 слова «здобувач ліцензії — їм відповідати» замінити словами «здо-

бувач ліцензії — відповідати цим Ліцензійним умовам».
2. У пункті 5:
1) в абзаці першому слова «особисто або через уповноважений ним орган чи осо-

бу» виключити;
2) доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:  
«Якщо документи подаються нарочно, здобувач ліцензії пред’являє документ, що 

посвідчує його особу.
У разі подання документів представником здобувача ліцензії додатково 

пред’являється оригінал документа (засвідчена копія), що засвідчує його повнова-
ження.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
3) в абзаці четвертому слова «, видача документів таким органом» виключити.
3. У пункті 6:
1) у підпункті 1 слова «довіреної особи» замінити словами «його уповноважено-

го представника»;
2) у підпункті 2: 
абзац перший викласти в такій редакції:
«2) копії документів, що підтверджують відповідність установленим умовам при-

йняття на роботу та відсутність обмежень стосовно фахівця (фахівців) з організації 
заходів охорони здобувача ліцензії, а саме:»;

абзац другий виключити;
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«- відомості про персонал охорони (додаток 2), підписані керівником здобувача 

ліцензії або його уповноваженим представником;»;
абзаци десятий — чотирнадцятий виключити;
3) в абзаці першому підпункту 21 слова «(за наявності)» виключити;
4) доповнити пункт підпунктом 22 такого змісту:
«22) відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для 

маломобільних груп населення (додаток 4);».
4. Доповнити Ліцензійні умови пунктами 61 і 62 такого змісту:
«61. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії фізична особа — під-

приємець подає до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії (дода-
ток 11).  

До заяви про переоформлення ліцензії додаються:
документи (їх копії (фотокопії), що підтверджують наявність підстав для перео-

формлення ліцензії;
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опис документів, що додаються до заяви про переоформлення ліцензії, у двох 

примірниках (додаток 3).
62. Документи, копії яких подавалися до органу ліцензування відповідно до цих Лі-

цензійних умов, та документи (копії), що підтверджують достовірність даних, зазна-
чених здобувачем ліцензії в документах, що подавалися органу ліцензування, збері-
гаються ліцензіатом протягом дії ліцензії.».

5. У пункті 7:
1) підпункт 1 виключити;
2) у підпункті 2:
в абзаці першому слова «які були зазначені у документах» замінити словами «за-

значених у заяві, документах та відомостях»;
абзац другий викласти в такій редакції:
«У разі зміни таких даних ліцензіат протягом одного місяця з дня, що настає за 

днем їх настання, подає до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій 
або електронній формі разом з копіями документів, які підтверджують зазначені змі-
ни (крім відомостей про персонал охорони, про наявність спеціальних засобів і тран-
спорту реагування, про зміну яких повідомляється органу ліцензування щокварталу 
до 10 числа першого місяця наступного кварталу (станом на 1 число такого місяця);»;

3) доповнити пункт підпунктами 11 і 12 такого змісту:
«11) провадити охоронну діяльність виключно з використанням засобів прова-

дження, зазначених у відомостях, поданих до органу ліцензування згідно з вимога-
ми цих Ліцензійних умов;

12) у разі прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії:
на підставі заяви ліцензіата про зупинення дії власної ліцензії (додаток 12):
- з дати прийняття рішення про зупинення дії ліцензії припинити  провадження 

охоронної діяльності;
- у встановлений у рішенні про зупинення дії ліцензії строк подати до органу ліцен-

зування заяву про відновлення дії ліцензії (додаток 13);
на підставі акта про невиконання розпорядження про усунення порушень цих Лі-

цензійних умов:
- з дати прийняття рішення про зупинення дії ліцензії припинити провадження 

охоронної діяльності в частині укладення нових цивільно-правових договорів охоро-
ни, прийняття та оформлення на роботу нових працівників;

- вжити заходів щодо виконання в повному обсязі розпорядження про усунення 
порушень цих Ліцензійних умов;

- у встановлений у рішенні про зупинення дії ліцензії строк подати до органу лі-
цензування заяву про відновлення дії ліцензії та відомості про усунення підстав, що 
стали причиною для зупинення дії ліцензії, а також інформацію (із зазначеними рек-
візитами) про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністратив-
ні правопорушення;

у зв’язку з несплатою коштів за видачу ліцензії:
- з дати прийняття рішення про зупинення дії ліцензії припинити провадження  

охоронної діяльності;
- у встановлений у рішенні про зупинення дії ліцензії строк подати до органу ліцен-

зування заяву про відновлення дії ліцензії та відомості про усунення підстав, що ста-
ли причиною для зупинення дії ліцензії.».

6. У додатках до Ліцензійних умов:
1) додаток 1 викласти в такій редакції:

«Додаток 1 
до Ліцензійних умов 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 28 квітня 2021 р. № 431)

ЗРАЗОК
Міністерство  

внутрішніх справ України
ЗАЯВА 

про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії _____________________________________________________
                                                  (повне найменування юридичної особи або

______________________________________________________________________
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер 
облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів чи серія та номер 
паспорта фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмо-
вилася від прийняття такого номера та повідомила про це відповідному контролюю-
чому органу і має відмітку в паспорті ______________________

Місцезнаходження юридичної 
особи або місце проживання фі-
зичної особи — підприємця

поштовий індекс __________________________
область  __________________________________
район ____________________________________
назва населеного пункту __________________
вулиця  ___________________________________
номер об’єкта (будинку, будівлі, споруди) ______
номер корпусу _____________________________
номер офісу/квартири ______________________

Керівник юридичної особи _____________________________________________
                                  (найменування посади,

______________________________________________________________________
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Номер телефону _____________, телефаксу (за наявності) __________, адреса 
електронної пошти ___________________

Прошу видати ліцензію на провадження охоронної діяльності.
Перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження охо-

ронної діяльності (для юридичних осіб) _____________________________________
______________________________________________________________________

(повне найменування,
______________________________________________________________________

ідентифікаційний код, місцезнаходження)
Контроль за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у стат-

ті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що 
здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону 
України «Про оборону України», відсутній.

Додаток: документи на _____ арк.
__________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище  
керівника юридичної особи або  
фізичної особи — підприємця)

________________ 
(підпис) 

___ ______ 20__ р.»;

2) доповнити Ліцензійні умови додатками 11—14 такого змісту:
«Додаток 11 

до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК
Міністерство  

внутрішніх справ України
ЗАЯВА 

про переоформлення ліцензії
Заявник _____________________________________________________________

      (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових 

платежів чи серія та номер паспорта фізичної особи — підприємця, яка через свої 
релігійні переконання відмовилася від прийняття такого номера та повідомила про це 
відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті ___________________
______________________________________________________________________

Місце проживання фізичної особи — 
підприємця 

поштовий індекс  ______________________
область  _____________________________
район _______________________________
назва населеного пункту _____________
вулиця  ______________________________
номер будинку _______________________
номер корпусу ________________________
номер квартири _______________________

Номер телефону ____________, телефаксу (за наявності) ___________, адреса 
електронної пошти _________________________________________

Прошу переоформити ліцензію на провадження охоронної діяльності, видану від-
повідно до _____________________________________________________________.

     (реквізити рішення (наказу) МВС про видачу ліцензії)
Додаток: документи на _____ арк.

__________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище  
фізичної особи — підприємця)

_______________ 
(підпис)

___ ______ 20__ р.

Додаток 12 
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК
Міністерство  

внутрішніх справ України
ЗАЯВА 

про зупинення дії власної ліцензії
Ліцензіат ____________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або
______________________________________________________________________

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер 

облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів чи серія та номер 
паспорта фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмо-
вилася від прийняття такого номера та повідомила про це відповідному контролюю-
чому органу і має відмітку в паспорті ________________________________________
______________________________________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи 
або місце проживання фізичної  
особи — підприємця 
 

поштовий індекс  ______________________
область  _______________________________
район _______________________________
назва населеного пункту _______________
вулиця  _______________________________
номер об’єкта (будинку, будівлі, споруди)
_____________________________________
номер корпусу _______________________
номер офісу/квартири _________________

Керівник юридичної особи _____________________________________________
                                    (найменування посади,

______________________________________________________________________
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Номер телефону _____________, телефаксу (за наявності) __________, адреса 
електронної пошти _________________________________________

Прошу зупинити дію ліцензії на провадження охоронної діяльності, видану від-
повідно до _____________________________________________________________

(реквізити рішення (наказу) МВС про видачу ліцензії)
Додаток: документи на _____ арк.

__________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище  
керівника юридичної особи або  
фізичної особи — підприємця)

____________ 
(підпис)

___ ______ 20__ р.

Додаток 13 
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК
Міністерство  

внутрішніх справ України
ЗАЯВА 

про відновлення дії ліцензії
Ліцензіат ____________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або
______________________________________________________________________

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер 

облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів чи серія та номер 
паспорта фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмо-
вилася від прийняття такого номера та повідомила про це відповідному контролюю-
чому органу і має відмітку в паспорті _______________________________________
______________________________________________________________________

Місцезнаходження юридичної  
особи або місце проживання  
фізичної особи — підприємця 

поштовий індекс  _________________________
область  ________________________________
район _________________________________
назва населеного пункту _________________
вулиця ________________________________
номер об’єкта (будинку, будівлі, споруди) 
_______________________________________
номер корпусу _________________________
номер офісу/квартири __________________

Керівник юридичної особи _____________________________________________
                                         (найменування посади,

______________________________________________________________________
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Номер телефону ___________, телефаксу (за наявності) ____________, адреса 
електронної пошти ________________________________________

Прошу відновити дію ліцензії на провадження охоронної діяльності, зупинену від-
повідно до _____________________________________________________________

(реквізити рішення (наказу) МВС про зупинення дії ліцензії)
Підстави для відновлення дії ліцензії _____________________________________

______________________________________________________________________

Додаток: документи на _____ арк.

__________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище  
керівника юридичної особи або  
фізичної особи — підприємця)

____________ 
(підпис)

___ ______ 20__ р.

Додаток 14 
до Ліцензійних умов

ЗРАЗОК
Міністерство  

внутрішніх справ України
ЗАЯВА 

про анулювання ліцензії
Ліцензіат ____________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або
______________________________________________________________________

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер 

облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів чи серія та номер 
паспорта фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмо-
вилася від прийняття такого номера та повідомила про це відповідному контролюю-
чому органу і має відмітку в паспорті ________________________________________
______________________________________________________________________

Місцезнаходження юридичної  
особи або місце проживання  
фізичної особи — підприємця

поштовий індекс  _______________________
область  _______________________________
район _________________________________
назва населеного пункту _________________
вулиця  _______________________________
номер об’єкта (будинку, будівлі, споруди) 
____________________________________
номер корпусу _________________________
номер офісу/квартири __________________

Керівник юридичної особи _____________________________________________
                                         (найменування посади,

______________________________________________________________________
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Номер телефону ___________, телефаксу (за наявності) ____________, адреса 
електронної пошти _______________________________________

Прошу анулювати ліцензію на провадження охоронної діяльності, видану  відпо-
відно до _______________________________________________________________

(реквізити рішення (наказу) МВС про видачу ліцензії)

__________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище  
керівника юридичної особи або  
фізичної особи — підприємця)

____________ 
(підпис)

___ ______ 20__ р.

3) додатки 2, 21 і 22 викласти в такій редакції:
«Додаток 2 

до Ліцензійних умов  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України                      

від 28 квітня 2021 р. № 431)                        
ВІДОМОСТІ  

про персонал охорони* 
______________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, 
______________________________________________________________________

по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця)

Поряд-
ковий  
номер

Посада,  
рівень ква-

ліфікації

Реєстраційний но-
мер облікової карт-

ки платника податків 
або серія та номер 

паспорта

Прізвище,  
власне ім’я,  
по батькові  

(за наявності)

Дата видання  
наказу або розпо-
рядження про при-
йняття на роботу, 

звільнення  
з роботи

1 2 3 4 5

___________
* Зазначаються відомості про персонал охорони, прийнятий (звільнений) протягом кварталу. У 

разі відсутності персоналу охорони в таблиці робиться відповідна відмітка.

__________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище  
керівника юридичної особи або  
фізичної особи — підприємця)

____________ 
(підпис)

___ ______ 20__ р.

Додаток 21 
до Ліцензійних умов  

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України                       
від 28 квітня 2021 р. № 431)

ВІДОМОСТІ 
про наявність спеціальних засобів

______________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) 

фізичної особи — підприємця)

Порядковий 
номер Найменування (вид) спеціального засобу* Кількість

1 2 3
__________
* Зазначається найменування (вид) спеціального засобу відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 11 лютого 2013 р. № 97 «Про затвердження переліку спеціальних засобів, при-
дбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності». У разі їх 
відсутності в таблиці робиться відповідна відмітка.

__________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище  
керівника юридичної особи або  
фізичної особи — підприємця)

____________ 
(підпис)

___ ______ 20__ р.

Додаток 22 
до Ліцензійних умов  

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України                       
від 28 квітня 2021 р. № 431)

ВІДОМОСТІ 
про наявність транспорту реагування

______________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) 

фізичної особи — підприємця)

Порядковий 
номер Тип транспортного засобу* Кількість

1 2 3
_______
* Зазначається тип транспортного засобу (велосипед, мотоцикл, автомобіль тощо), який вико-

ристовується як транспорт реагування. У разі відсутності транспорту реагування в таблиці робить-
ся відповідна відмітка.

__________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище  
керівника юридичної особи або  
фізичної особи — підприємця)

____________ 
(підпис)

___ ______ 20__ р.

7. Доповнити Ліцензійні умови додатком 4 такого змісту: 
«Додаток 4 

до Ліцензійних умов
ВІДОМОСТІ 

про доступність місць провадження господарської 
діяльності для маломобільних груп населення*

______________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) 

фізичної особи — підприємця)

Порядковий 
номер

Місце обслуговування  
замовників і споживачів 
охоронних послуг, його  

місцезнаходження

Підстави для висновку щодо доступ-
ності маломобільних груп населення 
до місць обслуговування замовників 
і споживачів охоронних послуг (рекві-

зити відповідного документа)
1 2 3

_________
* Відомості про місця провадження господарської діяльності (об’єкт охорони, приміщення, бу-

дівля тощо) за умови здійснення в них обслуговування замовників і споживачів охоронних послуг. 
У разі відсутності місць з обслуговування замовників і споживачів охоронних послуг у таблиці ро-
биться відповідна відмітка.

__________________________ 
(ініціали (ініціал імені), прізвище  
керівника юридичної особи або  
фізичної особи — підприємця)

____________ 
(підпис)

___ ______ 20__ р.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 квітня 2021 р. № 434 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 квітня 2021 р. № 434

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про дитячий будинок сімейного типу, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 (Офіційний вісник України, 2002 
р., № 18, ст. 925; 2016 р., № 60, ст. 2052; 2020 р., № 50, ст. 1568): 

1) абзац третій пункту 2 замінити абзацами такого змісту:
«Вихованці проживають і виховуються у дитячому будинку сімейного типу до досяг-

нення 18-річного віку. Після досягнення 18-річного віку такі особи у разі продовження 
навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої та вищої освіти можуть за їх вибором продовжити проживати і виховувати-
ся у цьому дитячому будинку сімейного типу до закінчення відповідних закладів освіти. 

Особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким вста-
новлено інвалідність, за їх вибором можуть продовжити проживати і виховуватися у 
дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку незалежно від 
того, чи навчаються вони у закладах загальної середньої, професійної (професійно-
технічної), фахової передвищої, вищої освіти.».

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

2) абзац другий пункту 6 замінити абзацами такого змісту:
«У разі переведення дитячого будинку сімейного типу в статус прийомної сім’ї:
вихованці, які на той момент досягли 18-річного віку та належать до осіб з чис-

ла дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і продовжують навчан-
ня в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової пе-
редвищої та вищої освіти, можуть за їх вибором продовжити проживати і виховувати-
ся у цій сім’ї до 23-річного віку або до закінчення відповідних закладів освіти на пра-
вах прийомних дітей;

особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким вста-
новлено інвалідність, за їх вибором можуть продовжити проживати і виховуватися у 
цій сім’ї до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у 
закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передви-
щої, вищої освіти, на правах прийомних дітей.».

У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим — сьо-
мим;

3) пункт 26 викласти в такій редакції:
«26. На час навчання вихованців у закладах загальної середньої, професійної (про-

фесійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти після досягнення ними 18-річ-
ного віку до досягнення ними 23-річного віку або до закінчення відповідних закладів 
освіти здійснюються виплати, передбачені пунктом 24 цього Положення.
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ДОКУМЕНТИ
Особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким 

встановлено інвалідність, незалежно від того, чи навчаються вони у закладах загаль-
ної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої осві-
ти, до досягнення ними 23-річного віку здійснюються виплати, передбачені пунктом 
24 цього Положення.».

2. У Положенні про прийомну сім’ю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 квітня 2002 р. № 565 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 18, ст. 926; 
2020 р., № 50, ст. 1568):

1) абзац четвертий пункту 2 замінити абзацами такого змісту:
«Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім’ї до досягнення 18-річ-

ного віку. Після досягнення 18-річного віку такі особи у разі продовження навчання в 
закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передви-
щої та вищої освіти можуть за їх вибором продовжити проживати і виховуватися у цій 
прийомній сім’ї до закінчення відповідних закладів освіти. 

Особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким вста-
новлено інвалідність, за їх вибором можуть продовжити проживати і виховуватися у 
прийомній сім’ї до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчають-
ся вони у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої, вищої освіти.»;

2) абзац одинадцятий пункту 8 замінити абзацами такого змісту:
«Якщо орган, який прийняв рішення про утворення прийомної сім’ї, приймає рішен-

ня про створення дитячого будинку сімейного типу на основі такої сім’ї:
прийомні діти, які на той момент досягли 18-річного віку та належать до осіб з числа 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і продовжують навчання в за-
кладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої 
та вищої освіти, можуть за їх вибором продовжити проживати і виховуватися у цій сім’ї  
до 23-річного віку або до закінчення відповідних закладів освіти на правах дітей-ви-
хованців;

особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким вста-
новлено інвалідність, за їх вибором можуть продовжити проживати і виховуватися у 
цій сім’ї до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у 
закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передви-
щої, вищої освіти, на правах дітей-вихованців.»;

3) пункт 22 викласти в такій редакції:
«22. На час навчання прийомних дітей у закладах загальної середньої, професій-

ної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти після досягнення ними 
18-річного віку до досягнення ними 23-річного віку або до закінчення відповідних за-
кладів освіти здійснюються виплати, передбачені пунктом 18 цього Положення.

Особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким 
встановлено інвалідність, незалежно від того, чи навчаються вони у закладах загаль-
ної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої осві-
ти, до досягнення ними 23-річного віку здійснюються виплати, передбачені пунктом 
18 цього Положення.».

3. Абзац чотирнадцятий пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) за-
кладів фахової передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних сти-
пендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти» (Офі-
ційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 148; 2020 р., № 23, ст. 849; 2021 р., № 11,  
ст. 457), викласти в такій редакції:

«- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або 
дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної карт-
ки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;».

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 552 «Деякі питання 
виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним бать-
кам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплати послуг із здійснення патрона-
ту над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронат-
ного вихователя, підтримки малих групових будинків» (Офіційний вісник України, 2019 
р., № 53, ст. 1840; 2020 р., № 4, ст. 210):

1) назву постанови після слів «дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання» доповнити словами «, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю»;

2) абзац третій пункту 1 після слів «дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування» доповнити словами «, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю»;

3) у Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-ви-
хователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сі-
мейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», затвер-
дженому зазначеною постановою:

назву Порядку після слів «дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня» доповнити словами «, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю»;

пункт 1 після слів «дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» до-
повнити словами «, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю»;

у пункті 6:
абзац перший викласти в такій редакції:
«6. Призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення здій-

снюється з дати влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийом-
ну сім’ю включно до дня досягнення дитиною 18-річного віку, а в разі навчання у за-
кладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 
вищої освіти — до 23-річного віку або до закінчення відповідного закладу освіти.»;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
«Особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким 

встановлено інвалідність, державна соціальна допомога призначається незалежно від 
того, чи навчаються вони у закладах загальної середньої, професійної (професійно-
технічної), фахової передвищої, вищої освіти, до досягнення ними 23-річного віку.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 квітня 2021 р. № 439 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 5 червня 2019 р. № 483

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 

«Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників 
ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку електричної енергії» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 49,  
ст. 1658; 2020 р., № 67, ст. 2154, № 71, ст. 2260; 2021 р., № 4, ст. 220, № 27, ст. 1447) 
зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 1 і 2 пунк-
ту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 червня 2021 р., 
та підпункту 3 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чиннос-
ті з 1 травня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 квітня 2021 р. № 439

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 5 червня 2019 р. № 483
1. У постанові: 
1) доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:
«11. Постачальникам універсальних послуг, державному підприємству «Націо-

нальна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та приватному акціонерно-
му товариству «Укргідроенерго» укласти до 15 травня 2021 р. договори про надан-
ня послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових спожива-
чів, двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії в погодинних обсягах, 
необхідних для задоволення потреб побутових споживачів. Постачальникам універ-
сальних послуг у порядку та за формою, визначеними зазначеними двосторонніми 
договорами, надати прогнозні погодинні обсяги, що необхідні для задоволення по-
треб побутових споживачів у червні 2021 року.»;

2) у пункті 2 цифри і слова «1 травня 2021 року» замінити цифрами і словами  
«30 червня 2021 року».

2. У Положенні про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку елек-
тричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціону-
вання ринку електричної енергії, затвердженому зазначеною постановою:

1) Положення викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 червня 2019 р. № 483 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 квітня 2021 р. № 439)
ПОЛОЖЕННЯ 

про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку  
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних  

інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії
1. Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків учас-

никами ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у 
процесі функціонування ринку електричної енергії (далі — спеціальні обов’язки), 
що передбачають, зокрема, надання послуг із забезпечення доступності електрич-
ної енергії для побутових споживачів з метою забезпечення стабільності, належної 
якості та доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її по-
стачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку 
електричної енергії, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням прин-
ципів прозорості та недискримінації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі Украї-
ни «Про ринок електричної енергії».

3. До споживачів, яких стосуються спеціальні обов’язки, належать побутові спо-
живачі, визначені в Законі України «Про ринок електричної енергії», та споживачі (ці-
лі споживання), визначені в абзацах одинадцятому — чотирнадцятому пункту 13 роз-
ділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного Закону (далі — побуто-
ві споживачі).

4. Спеціальні обов’язки покладаються на таких учасників ринку електричної енергії:
виробників електричної енергії, перелік яких наведено в додатку 1 (далі — вироб-

ники електричної енергії);
постачальників універсальних послуг.
5. До спеціальних обов’язків належить:
продаж електричної енергії виробником електричної енергії — державним підпри-

ємством «НАЕК «Енергоатом» за ціною, визначеною згідно з пунктом 6 цього Поло-
ження, постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами купівлі-
продажу електричної енергії в погодинних обсягах, необхідних для задоволення по-
треб побутових споживачів, які споживають електричну енергію на території торго-
вої зони «об’єднана енергетична система України». Примірна форма зазначеного до-
говору затверджується Міненерго (далі — двосторонній договір з постачальниками 
універсальних послуг);

продаж електричної енергії виробником електричної енергії — ПрАТ «Укргідро-
енерго» за ціною, визначеною згідно з пунктом 6 цього Положення, постачальни-
кам універсальних послуг за двосторонніми договорами з постачальниками універ-
сальних послуг в погодинних обсягах, необхідних для задоволення потреб побуто-
вих споживачів, які споживають електричну енергію на території торгової зони «ост-
рів Бурштинської ТЕС»;

купівля виробником електричної енергії — ПрАТ «Укргідроенерго» електричної 
енергії за двосторонніми договорами та/або на організованих сегментах ринку елек-
тричної енергії у торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» з метою забезпечення не-
обхідних погодинних обсягів електричної енергії для забезпечення загальносуспіль-
них інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії;

надання постачальниками універсальних послуг виробникам електричної енергії 
послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за 
договорами про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для 
побутових споживачів за формою згідно з додатком 2.

6. Ціна на електричну енергію, за якою виробники електричної енергії здійснюють 
продаж електричної енергії постачальникам універсальних послуг, розраховується 
як різниця між середньозваженою фіксованою ціною на електричну енергію для по-
бутових споживачів і тарифами на послуги з передачі електричної енергії, на послуги 
з розподілу електричної енергії та на послуги постачальника універсальних послуг, 
але не менш як 10 гривень за 1 МВт•год. Фіксовані ціни на електричну енергію для 
побутових споживачів наведено у додатку 3.

Середньозважена фіксована ціна визначається з урахуванням фактичних обсягів 
споживання електричної енергії побутовими споживачами у місяці, що передував по-
передньому розрахунковому місяцю.

У разі коли розрахункове значення ціни на електричну енергію становить менш як 
10 гривень за 1 МВт•год, виробник електричної енергії здійснює оплату постачаль-
нику універсальних послуг за договором про надання послуг із забезпечення доступ-
ності електричної енергії для побутових споживачів. Вартість послуг із забезпечен-
ня доступності електричної енергії для побутових споживачів визначається як добу-
ток обсягу споживання електричної енергії побутовими споживачами та різниці між 
ціною електричної енергії, що становить 10 гривень за 1 МВт•год, і розрахунковою 
ціною електричної енергії.

7. Виробник електричної енергії — державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» 
зобов’язане у кожному розрахунковому місяці здійснювати продаж постачальникам 
універсальних послуг на електронних аукціонах в установленому законодавством по-
рядку електричної енергії в погодинних обсягах, необхідних для задоволення потреб 
побутових споживачів у торговій зоні «об’єднана енергетична система України».

8. Виробник електричної енергії — ПрАТ «Укргідроенерго» зобов’язане:
у кожному розрахунковому періоді здійснювати продаж постачальникам універ-

сальних послуг на електронних аукціонах в установленому законодавством порядку 
електричної енергії в погодинних обсягах, необхідних для задоволення потреб побу-
тових споживачів у торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС»;

здійснювати купівлю електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на 
організованих сегментах ринку електричної енергії у торговій зоні «острів Бурштин-
ської ТЕС» з метою забезпечення необхідних погодинних обсягів електричної енер-
гії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 
електричної енергії.

9. Виробники електричної енергії зобов’язані:
1) здійснювати продаж електричної енергії постачальникам універсальних послуг 

у прогнозних погодинних обсягах, що необхідні для постачання побутовим спожива-
чам, з урахуванням коригування на фактичні дані щодо погодинних обсягів спожи-
вання електричної енергії побутовими споживачами;

2) укласти з постачальниками універсальних послуг договори про надання послуг 
із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, двосто-
ронні договори з постачальниками універсальних послуг;

3) оплачувати постачальникам універсальних послуг послугу із забезпечення до-
ступності електричної енергії для побутових споживачів;

4) оприлюднювати до 15 числа місяця, що настає за розрахунковим, на власно-
му веб-сайті інформацію про фактичні погодинні обсяги проданої електричної енергії 
для задоволення потреб побутових споживачів у розрізі продажу електричної енергії 
постачальникам універсальних послуг;

5) оприлюднювати до 25 числа місяця, що настає за розрахунковим, на власно-
му веб-сайті інформацію про кошти, що нараховані та сплачені за послугу із забезпе-
чення доступності електричної енергії для побутових споживачів у розрізі постачаль-
ників універсальних послуг.

10. Виробники електричної енергії мають право:
1) отримувати своєчасно та у повному обсязі кошти за продану ними постачаль-

никам універсальних послуг електричну енергію відповідно до укладених двосторон-
ніх договорів з постачальниками універсальних послуг;

2) здійснювати коригування погодинних обсягів, необхідних для задоволення по-
треб побутових споживачів, які були сформовані на підставі отриманих погодинних 
обсягів від постачальників універсальних послуг у порядку та за формою, які зазна-
чені у двосторонньому договорі з постачальниками універсальних послуг.

11. Постачальники універсальних послуг зобов’язані:
1) надавати до 15 числа місяця, який передує розрахунковому, у порядку та за 

формою, визначеними двостороннім договором з постачальниками універсальних 
послуг, виробникам електричної енергії прогнозні погодинні обсяги, що необхідні 
для задоволення потреб побутових споживачів, з урахуванням додаткових обсягів за 
результатами коригування на фактичні дані;

2) здійснювати купівлю електричної енергії у виробників електричної енергії в 
прогнозних погодинних обсягах, що необхідні для постачання побутовим спожива-
чам, з подальшим коригуванням на фактичні дані щодо погодинних обсягів спожи-
вання електричної енергії побутовими споживачами. При цьому планові та фактичні 
дані щодо погодинних обсягів споживання електричної енергії побутовими спожива-
чами повинні відповідати розрахункам обсягів споживання побутовими споживача-
ми, здійсненим відповідним постачальником універсальної послуги на підставі про-
філю відпуску електричної енергії споживачам групи «б», яка визначена в Тимчасо-
вому порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку елек-
тричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на пере-
хідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, затвердженому 
постановою НКРЕКП від 28 грудня 2018 р. № 2118;

3) оплачувати своєчасно та у повному обсязі у грошовій формі придбану ними у 
виробників електричної енергії електричну енергію відповідно до укладених з вироб-
никами електричної енергії двосторонніх договорів з постачальниками універсаль-
них послуг;

4) виконувати інші умови купівлі електричної енергії, визначені в укладених з ви-
робниками електричної енергії двосторонніх договорах з постачальниками універ-
сальних послуг;

5) здійснювати надання універсальних послуг побутовим споживачам за цінами 
(тарифами), визначеними відповідними державними органами для таких спожива-
чів;

6) укласти з виробниками електричної енергії договори про надання послуг із за-
безпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та двосторон-
ні договори з постачальниками універсальних послуг;

7) оприлюднювати щомісяця до 25 числа місяця, що настає за розрахунковим, 
на власному веб-сайті інформацію про погодинні місячні обсяги купівлі електрич-
ної енергії у виробників електричної енергії та фактичний продаж електричної енер-
гії побутовим споживачам.

12. Постачальники універсальних послуг мають право отримувати від виробни-
ків електричної енергії оплату послуг із забезпечення доступності електричної енер-
гії для побутових споживачів.

13. Оператори систем розподілу електричної енергії та оператор системи переда-
чі електричної енергії зобов’язані здійснювати до 9 числа місяця, що настає за розра-
хунковим, за зверненнями постачальників універсальних послуг, які здійснюють на 
їх території ліцензованої діяльності постачання електричної енергії побутовим спожи-
вачам, підтвердження фактичних загальних обсягів споживання електричної енергії, 
необхідної для задоволення потреб побутових споживачів за формою, встановленою 
договором купівлі-продажу електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволен-
ня потреб побутових споживачів.

14. Договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енер-
гії для побутових споживачів та двосторонні договори між гарантованим покупцем 
та постачальниками універсальних послуг після 1 червня 2021 р. продовжують ді-
яти в частині виконання обов’язків щодо остаточних розрахунків та коригувань, які 
не були виконані під час дії зазначених договорів, до їх повного виконання сторона-
ми договорів.

15. Спеціальні обов’язки не застосовуються до діяльності з постачання електрич-
ної енергії побутовим споживачам, об’єкти яких розташовані на території, на якій ор-
гани державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обся-
зі свої повноваження.

16. Коригування прогнозних погодинних обсягів електричної енергії здійснюєть-
ся відповідно до даних постачальників універсальних послуг щодо фактичних обся-
гів електричної енергії, що відповідають обсягам, необхідним для постачання побуто-
вим споживачам, підтверджених оператором системи розподілу, на території ліцен-
зованої діяльності якого провадить діяльність постачальник універсальних послуг.

17. Вартість перевищення погодинних прогнозних обсягів електричної енергії над 
фактичними обсягами сплачується постачальником універсальних послуг виробни-
ку електричної енергії за ціною, яка склалася на відповідну годину відповідного дня 
на ринку «на добу наперед».

18. У разі перевищення фактичних погодинних обсягів електричної енергії над 
прогнозними постачальник універсальних послуг має право купити додаткові обся-
ги електричної енергії у наступних періодах постачання за ціною, розрахованою згід-
но з пунктом 6 цього Положення.»;

2) додатки 1 і 2 до Положення викласти в такій редакції:
«Додаток 1 

до Положення 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 квітня 2021 р. № 439)
ПЕРЕЛІК 

виробників електричної енергії, на яких покладено спеціальні  
обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у  

процесі функціонування ринку електричної енергії
Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енер-

гоатом» (виробник електричної енергії на атомних електростанціях)
ПрАТ «Укргідроенерго» (виробник електричної енергії на гідроелектростанціях)

Додаток 2 
до Положення 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 квітня 2021 р. № 439)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР 
про надання послуг із забезпечення доступності  

електричної енергії для побутових споживачів

м. Київ                      «___»_________________ 20__ р.
______________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання — постачальника універсальних послуг)
в особі _______________________________________________________________,

(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)
що діє на підставі ________________________, який є постачальником універсаль-
них послуг (далі — постачальник), з однієї сторони, і виробник електричної енер-
гії (далі — замовник) в особі _____________________________________________
______________________________________________________________________,

           (найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________, з іншої 
сторони (далі — сторони), з метою виконання спеціальних обов’язків для забез-
печення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної 
енергії на період з 1 червня 2021 р. до ______ з метою надання послуг із забезпе-
чення доступності електричної енергії для побутових споживачів уклали цей договір 
про нижченаведене.

Предмет договору
1. Постачальник зобов’язується надавати замовнику послуги із забезпечення до-

ступності електричної енергії для побутових споживачів (далі — послуги), а замовник 
зобов’язується отримувати надані постачальником послуги та оплачувати їх вартість 
на умовах та в порядку, визначеному цим договором та Положенням про покладення 
спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення за-
гальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 (Офі-
ційний вісник України, 2019 р., № 49, ст. 1658; 2020 р., № 67, ст. 2154).

2. Місце надання послуг — територія України.
3. Строк надання послуг — з 1 червня 2021 р. до _________ року.

Вартість послуг та порядок оплати
4. Загальна вартість послуг за цим договором визначається як сумарна вартість 

послуг, які надаються постачальником кожного розрахункового періоду протягом 
строку дії цього договору.

Розрахунковим періодом за цим договором є календарний місяць.
5. Вартість послуг у відповідному місяці розраховується відповідно до Положен-

ня про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для 
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку елек-
тричної енергії до 15 числа місяця, що передує розрахунковому, на підставі нада-
них постачальником прогнозних обсягів споживання електричної енергії побутови-
ми споживачами та ціни на електричну енергію, за якою замовник здійснює продаж 
електричної енергії постачальнику, з подальшим коригуванням на фактичні обсяги 
споживання електричної енергії побутовими споживачами.

6. Замовник сплачує постачальнику прогнозну вартість послуг шляхом перераху-
вання на поточний рахунок із спеціальним режимом використання коштів у розмірі, 
визначеному відповідно до цього договору, щомісяця рівними частинами до 11 і 21 
числа та останнього дня місяця включно.

7. Факт надання та отримання послуг підтверджується актами приймання-переда-
чі послуг за формою згідно з додатком.

Постачальник надсилає не пізніше 11 числа місяця, що настає за розрахунковим, 
замовнику з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої осо-
би акт приймання-передачі послуг, складений на підставі фактичних обсягів спожи-
вання електричної енергії побутовими споживачами та ціни на електричну енергію, за 
якою замовник здійснює продаж електричної енергії постачальнику, яка розрахована 
відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку 
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функці-
онування ринку електричної енергії.

Замовник розглядає акт приймання-передачі послуг та у разі відсутності заува-
жень підписує його шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису упо-
вноваженої особи протягом двох робочих днів з дня отримання акта або надсилає 
постачальнику обґрунтовану відмову в його підписанні із зазначенням причин відмо-
ви, які повинні бути усунені.

Постачальник надсилає не пізніше 12 числа місяця, що настає за розрахунковим, 
замовнику поштою або передає через уповноваженого представника постачальника 
два примірники підписаних із своєї сторони акта приймання-передачі послуг. Замов-
ник протягом трьох робочих днів після отримання оригіналів акта підписує їх та по-
вертає один примірник оригіналу на адресу постачальника.

Права та обов’язки сторін
8. Остаточна оплата замовником фактичної вартості наданої постачальником по-

слуги, яка визначається як різниця між вартістю послуги у розрахунковому періоді 
відповідно до акта приймання-передачі послуг та сумарною сплатою замовником по-
стачальнику прогнозної вартості відповідно до пункту 6 цього договору, здійснюєть-
ся до останнього робочого дня місяця, що настає за розрахунковим.

9. Якщо сумарна сплата замовником постачальнику прогнозної вартості за роз-
рахунковий період відповідно до пункту 6 цього договору перевищує вартість послу-
ги, що зазначена в акті приймання-передачі, постачальник здійснює повернення за-
мовнику різниці до останнього робочого дня місяця, що настає за розрахунковим.

10. Постачальник зобов’язаний:
1) надавати послуги;
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2) повідомляти замовнику про зміни реквізитів, а також про припинення надан-

ня послуги;
3) відкрити в разі потреби поточний рахунок із спеціальним режимом використан-

ня, на який зараховуватимуться кошти, що надходять від замовника як плата за на-
дані послуги;

4) здійснювати в повному обсязі повернення надлишково отриманих коштів у по-
рядку, визначеному пунктом 9 цього договору.

11. Постачальник має право:
1) отримувати своєчасно та у повному обсязі оплату вартості послуг;
2) вимагати перегляду проведених розрахунків;
3) запитувати інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань, передба-

чених цим договором.
12. Замовник зобов’язаний:
1) отримувати послуги, які надає постачальник;
2) здійснювати в повному обсязі оплату послуг у порядку, визначеному пунктами 

4—6 та 8 цього договору;
3) здійснювати оплату послуг виключно на поточний рахунок із спеціальним ре-

жимом використання постачальника;
4) повідомляти постачальнику про зміни реквізитів, припинення дії ліцензії, реор-

ганізацію чи ліквідацію;
5) повертати підписаними та належним чином оформленими акти приймання-пе-

редачі послуг у строки, визначені пунктом 7 цього договору.
13. Замовник має право:
1) повернути непідписаними акти приймання-передачі послуг з обґрунтуванням 

причин відмови в їх підписанні;
2) вимагати перегляду проведених розрахунків.

Відповідальність і порядок розв’язання спорів
14. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання сво-

їх зобов’язань за цим договором відповідно до законодавства.
Сторони несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання 

завідомо недостовірної інформації, а також неподання копій документів, пояснень та 
іншої інформації, передбаченої умовами цього договору.

15. У разі порушення замовником зобов’язань щодо строків оплати наданих по-
слуг він сплачує постачальнику послуг пеню в розмірі 0,1 відсотка розміру платежу, 
за яким допущено прострочення оплати, за кожний день прострочення. Додатково 
на користь постачальника послуг стягується штраф у розмірі 7 відсотків зазначеного 
розміру платежу за прострочення понад 30 днів.

16. У разі порушення постачальником зобов’язань згідно з пунктом 9 цього дого-
вору щодо строків повернення замовнику надлишково отриманих коштів він спла-
чує замовнику пеню в розмірі 0,1 відсотка розміру платежу, за яким допущено про-
строчення оплати, за кожний день прострочення. Додатково на користь замовника 
стягується штраф у розмірі 7 відсотків зазначеного розміру платежу за прострочен-
ня понад 30 днів.

17. Усі спори, пов’язані з цим договором, розв’язуються шляхом переговорів між 
сторонами. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів сторони ма-
ють право звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, та/або до суду.

Обставини непереборної сили
18. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є над-

звичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання 
зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та 
іншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт 
або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими 
атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військо-
ва мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, масо-
ві заворушення, введення комендантської години, аварія, протиправні дії третіх осіб, 
пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами від-
повідних рішень та актами державних органів, заборона (обмеження) експорту/ім-
порту тощо, а також обставини, викликані винятковими погодними умовами і сти-
хійним лихом тощо.

19. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 18 цього договору, сторо-
на, яка зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засо-
бів повідомити про такі обставини іншій стороні у максимально стислий строк шля-
хом надіслання письмового повідомлення про настання таких обставин. Повідомлен-
ня про обставини непереборної сили повинне містити вичерпну інформацію про при-
роду обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість 
сторони виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором та на порядок вико-
нання зобов’язань згідно з цим договором у разі, коли це можливо.

20. У разі коли дія обставин, зазначених у пункті 18 цього договору, припиняєть-
ся, сторона, яка зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому разі у строк 
не пізніше 24 годин з моменту, коли сторона дізналася або повинна була дізнатися 
про припинення зазначених обставин, письмово повідомити іншій стороні про їх при-
пинення. У зазначеному повідомленні повинні міститися інформація про час припи-
нення дії таких обставин та строк, протягом якого сторона виконає свої зобов’язання 
за договором.

21. Наявність і строк дії обставин непереборної сили підтверджуються Торгово-
промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-про-
мисловими палатами.

22. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього договору в ра-
зі настання форс-мажорних обставин.

Антикорупційне застереження
23. Кожна сторона гарантує, що її керівник та інші службові (посадові) особи, які 

здійснюють повноваження щодо управління її діяльністю (заступники керівника, го-
ловний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління) (далі 
— керівні особи), не притягалися до відповідальності за вчинення корупційного пра-
вопорушення та/або не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а 
також зобов’язується у разі виникнення зазначених обставин негайно повідомляти 
про це одна одній у письмовій формі.

24. Сторони гарантують та зобов’язуються не здійснювати (як безпосередньо, так 
і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, сти-
мулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову вина-
городу, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні ак-
тиви та будь-які інші преференції працівникам сторін та особам, які пов’язані будь-
якими відносинами із сторонами, що є відповідальними за умови поставки, реаліза-
цію, оплату товару та виконання інших зобов’язань, передбачених цим договором, 
включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними 
дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах будь-якої 
сторони та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам сторін.

25. У разі надходження до будь-якої сторони вимог чи пропозицій про отримання 
матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошо-
вої винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріаль-
них активів та будь-яких інших преференцій за вчинення ними певних дій чи безді-
яльності з використанням наданих їм повноважень на користь контрагента така сто-
рона зобов’язана негайно повідомити іншій стороні про зазначені факти.

26. У разі порушення стороною запевнень та гарантій, зазначених у цьому догово-
рі, така сторона зобов’язується відшкодувати іншій стороні усі збитки, завдані вна-
слідок такого порушення.

Інші умови
27. Під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх питань, що не 

обумовлені цим договором, сторони керуються законодавством, зокрема Законом 
України «Про ринок електричної енергії».

28. Сторони погоджуються зберігати конфіденційну інформацію, що стосується 
обох сторін.

29. Конфіденційні зобов’язання залишаються чинними протягом трьох років піс-
ля закінчення строку дії цього договору.

30. Конфіденційні зобов’язання не перешкоджають сторонам передавати або роз-
кривати конфіденційну інформацію, якщо одна із сторін зобов’язана зробити це від-
повідно до закону.

31. Сторони здійснюють обмін інформацією в рамках цього договору з викорис-
танням електронного документообігу. З метою здійснення контролю за цілісністю 
і достовірністю інформації, яка передається в електронній формі, а також підтвер-
дження її авторства сторони забезпечують використання електронного цифрового 
підпису.

Строк дії договору
32. Цей договір набирає чинності з 1 червня 2021 р. та діє до _______.
У разі укладення цього договору після 15 травня 2021 р. сторони відповідно до 

статті 631 Цивільного кодексу України погоджуються застосовувати його умови до 
відносин між ними, які виникли до його укладення з 15 травня 2021 року.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Постачальник Замовник
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
_____________________________ _______________________________
__________/___________________
    (підпис, прізвище, ім’я по батькові)

_________/_____________________
      (підпис, прізвище, ім’я по батькові)

«___»__________________ 20__ р. «___»_____________ 20__ р.

Додаток  
до Примірного договору 

АКТ № ____ 
приймання-передачі послуг із забезпечення доступності електричної  

енергії для побутових споживачів до договору від _____________ № ____ 
м. ________ «____» ___________ 20___ р.

Виробник електричної енергії (код згідно з ЄДРПОУ _____) в особі __________
______________________________________________________________________,

(найменування посади,прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі ________________________________________________________ 
(далі — замовник), з однієї сторони, та _____________________________________ 
                                                                       (найменування суб’єкта господарювання — 
______________________________________________________________________

постачальника універсальних послуг)
(код згідно з ЄДРПОУ _________) в особі ___________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи)
що діє на підставі ______________________ (далі — постачальник послуг), з іншої 
сторони (далі — сторони), склали цей акт про нижченаведене.

1. Постачальник передав, а замовник отримав послуги із забезпечення доступнос-
ті електричної енергії для побутових споживачів:

Послуга із забезпечення доступності електричної  
енергії для побутових споживачів

період вартість (без 
урахування по-
датку на дода-

ну вартість), гри-
вень

податок  
на додану  

вартість, гривень

загальна вартість 
послуг (з урахуван-

ням податку  
на додану  

вартість), гривень

з (дата) по (дата)

2. Загальна вартість (з урахуванням податку на додану вартість) наданих послуг 
становить __________ гривень ____ копійок. ____________________.

                     (сума цифрами і словами)
3. Підписанням цього акта сторони підтверджують факт належного надання по-

слуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів у пе-
ріод, зазначений у пункті 1 цього акта.

4. Замовник не має претензій до постачальника стосовно наданих послуг із забез-
печення доступності електричної енергії для побутових споживачів

Замовник Постачальник
_________________________________
(найменування суб’єкта господарювання —  

постачальника універсальних послуг)
_____________ _______________ _____________ _______________

(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)

______________ _____________»;
(дата) (дата)

3) додаток 3 до Положення викласти в такій редакції:
«Додаток 3 

до Положення 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 квітня 2021 р. № 439)
ФІКСОВАНІ ЦІНИ  

на електричну енергію для побутових споживачів
1. Фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів становить:

Період застосування

Фіксована ціна на електричну енергію,  
в копійках за 1 кВт·год

без податку на 
додану вартість

податок  
на додану 
вартість

з податком  
на додану  
вартість

З 1 січня до 30 червня 2021 р. 140 28 168

2. Фіксована ціна, визначена пунктом 1 цього додатка, застосовується до електрич-
ної енергії, що купується у постачальників універсальних послуг та споживається:

1) індивідуальними та колективними побутовими споживачами, в тому числі — 
у гуртожитках, що розраховуються за електричну енергію за загальним розрахун-
ковим засобом обліку в частині споживання електричної енергії фізичними особа-
ми для забезпечення власних побутових потреб, які не включають професійну та/або 
господарську діяльність;

2) у багатоквартирних житлових будинках (в тому числі гуртожитках) на техніч-
ні цілі (роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів та замко-
во-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного бу-
динку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків;

3) у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-
будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території;

4) юридичними особами, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що ви-
користовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок 
із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторі-
їв, пансіонатів, готелів тощо), у частині задоволення власних побутових потреб вну-
трішньо переміщених осіб;

5) релігійними організаціями в частині споживання електричної енергії на кому-
нально-побутові потреби.

3. За наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу розра-
хунки споживачів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цього додатка, проводяться за 
фіксованою ціною на електричну енергію, визначеною пунктом 1 цього додатка, із 
застосуванням таких коефіцієнтів (за вибором споживача):

1) за двозонним диференціюванням за періодами часу:
0,5 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми 

(з 23-ї до 7-ї години);
повна фіксована ціна в інші години доби;
2) за тризонним диференціюванням за періодами часу:
1,5 фіксованої ціни в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї 

до 11-ї години і з 20-ї до 22-ї години);
повна фіксована ціна у напівпіковий період (з 7-ї до 8-ї години, з 11-ї до 20-ї го-

дини, з 22-ї до 23-ї години);
0,4 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми 

(з 23-ї до 7-ї години).».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 квітня 2021 р. № 440 
Київ

Про внесення змін до деяких  
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 квітня 2021 р. № 440

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У розділі «Лікарські засоби, імунобіологічні препарати та харчові продукти для 
спеціальних медичних цілей, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій 
та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/
або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на за-
побігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з поста-
чання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на 
додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 берез-
ня 2020 р. № 224 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, ст. 971, № 33, ст. 1113,  
№ 60, ст. 1903, № 89, ст. 2886), позицію

«3004 Sodium chloride 
0,9 %

ампули, флакони, 
шприци

100 мл, 200 мл, 
500 мл, 1000 мл»

замінити такою позицією: 

«3004 Sodium chloride 
0,9 %

ампули, флако-
ни, шприци, кон-

тейнери

2 мл, 5 мл, 10 мл, 
50 мл, 100 мл, 200 
мл, 500 мл, 1000 

мл».

2. У розділі «Лікарські засоби, імунобіологічні препарати та харчові продукти для 
спеціальних медичних цілей для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на 
COVID-19» переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спря-
мованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спала-
хів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і 
послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню 
та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території 
України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 31, ст. 1074, ст. 1077, № 33, ст. 1112, 
№ 42, ст. 1361, № 89, ст. 2886) позицію 

«3004 Sodium chloride 
0,9 %

ампули, флакони, 
шприци

100 мл, 200 мл, 
500 мл, 1000 мл»

замінити такою позицією: 

«3004 Sodium chloride 
0,9 %

ампули,  
флакони, шприци, 

контейнери

2 мл, 5 мл, 10 мл, 
50 мл, 100 мл,  

200 мл, 500 мл, 
1000 мл».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 23 «Питання фі-
нансування здійснення заходів, пов’язаних з вакцинацією населення від гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний 
вісник України, 2021 р., № 7, ст. 346, № 18, ст. 710):

1) у постанові:
абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:
«перелік лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються для вакци-

нації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2.»;

підпункти 2 і 3 пункту 2 викласти в такій редакції:
«2) спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю вакцини проти гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, лікар-
ських засобів та медичних виробів для вакцинації населення від гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, є Краун Ейджентс Лі-
мітед (CROWN AGENTS LIMITED);

3) дія Порядку здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із за-
лученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 538 «Про внесення змін 
до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 622 і від 5 вересня 
2018 р. № 707» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 54, ст. 1658), не поширюєть-
ся на закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакци-
нації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2.»;

2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для про-
ведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженому зазначеною постановою:

підпункт 1 пункту 3 викласти в такій редакції:
«1) закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-

ної коронавірусом SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакци-
нації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2;»;

пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Закупівля вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-

ної коронавірусом SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакци-
нації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, здійснюється відповідно до угоди із спеціалізованою організаці-
єю, яка здійснює закупівлю.»;

абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
«Попередня оплата проводиться з урахуванням положень бюджетного законодав-

ства. В угоді із спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю, може перед-
бачатися попередня оплата на строк не більше 12 місяців за кожну окрему партію 
вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакцинації населення від 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 
підставі затвердженого МОЗ кошторису.»;

пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Розподіл вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, лікарських засобів та медичних виробів для вакцинації 
населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, здійснюється МОЗ з урахуванням необхідності забезпечення проведен-
ня вакцинації цільових груп населення етапами, визначеними відповідно до Дорож-
ньої карти з впровадження вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь 
на пандемію COVID-19 в Україні у 2021—2022 роках, затвердженої МОЗ.»;

3) перелік лікарських засобів, що закуповуються для вакцинації населення від го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за-
тверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 квітня 2021 р. № 440
ПЕРЕЛІК  

лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються для  
вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2

Код згідно  
з УКТЗЕД

Міжнародне непатентоване найменування (назва) лікарського 
засобу, назва групи препаратів та продуктів для спеціальних 

медичних цілей, допоміжних речовин, медичних виробів
3002 Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)
3004 Розчинник для вакцини проти гострої респіраторної хворо-

би COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (Sodium 
chloride 0,9 %, вода для ін’єкцій та ін.)

9018 31 Шприци ін’єкційні стерильні
3923, 3926, 7010 Контейнер для збору (утилізації) медичних відходів».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 квітня 2021 р. № 441 
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію програми 
«Спроможна школа для кращих результатів»

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів», за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 100 «Де-
які питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реаліза-
цію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2020 р., № 18, ст. 690, № 37, ст. 1222), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 квітня 2021 р. № 441

ЗМІНИ,  
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції  

з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію  
програми «Спроможна школа для кращих результатів»

1. Пункт 3 викласти в такій редакції: 
«3. Субвенція спрямовується на реалізацію проектів, пов’язаних із формуванням 

нового освітнього простору, безпечного та інклюзивного (безбар’єрного) освітньо-
го середовища, проведенням реконструкції та капітального ремонту будівель (їх час-
тин), споруд закладів загальної середньої освіти.
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ДОКУМЕНТИ
Субвенція спрямовується на реалізацію проектів, передбачених цим пунктом, у ра-

зі дотримання таких умов:
загальна чисельність учнів опорних закладів освіти (без урахування їх чисельнос-

ті у філіях) становить не менше 200 осіб, а інших закладів загальної середньої осві-
ти — не менш як 350 осіб;

реалізація проекту здійснюється на засадах співфінансування з місцевих бюдже-
тів, визначених пунктом 4 цих Порядку та умов, при цьому для співфінансування не 
можуть бути залучені кошти державного фонду регіонального розвитку та міжбю-
джетних трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам як частки, вклю-
чаючи залишки субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам за попере-
дні бюджетні роки;

першочергове здійснення фінансування реалізації проекту за кошти місцевого 
бюджету як частки співфінансування;

завершення реалізації проекту до кінця поточного року;
наявність затвердженої проектної документації та позитивного висновку експер-

тизи цієї документації (для проектів, пов’язаних із проведенням реконструкції та ка-
пітального ремонту).

Проекти, пов’язані із формуванням інклюзивного (безбар’єрного) освітнього се-
редовища повинні бути спрямовані на створення умов для осіб з особливими освітні-
ми потребами для здобуття ними освіти нарівні з іншими особами, у тому числі шля-
хом проведення необхідних капітального/поточного ремонту, реконструкції.

Проекти, пов’язані із формуванням нового освітнього простору, повинні бути 
спрямовані на створення мотивуючого простору в закладах загальної середньої осві-
ти та (або) зміну просторово-предметного оточення учнів закладів загальної серед-
ньої освіти з урахуванням таких особливостей:

створення мотивуючого простору здійснюється шляхом закупівлі товарів, робіт і 
послуг, необхідних для зміни внутрішнього дизайну приміщень закладу загальної се-
редньої освіти (проведення штукатурних робіт стін і стель, покриття підлоги, пере-
городок, стель, стін оздоблювальними матеріалами та виробами, встановлення еле-
ментів вбудованих шаф, внутрішніх дверних полотен із коробками, інших конструк-
цій тощо);

зміна просторово-предметного оточення здійснюється шляхом закупівлі засобів 
навчання та обладнання, передбачених затвердженими МОН типовими переліками.».

2. Абзаци другий і третій пункту 4 викласти в такій редакції:
«для обласних бюджетів та бюджетів міських територіальних громад, чисельність 

населення яких станом на 1 січня 2020 р. становила понад 40 000 осіб, — не більш 
як 70 відсотків за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків за рахунок коштів міс-
цевих бюджетів;

для бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких станом 
на 1 січня 2020 р. становила менш як 40 000 осіб, селищних територіальних громад, 
сільських територіальних громад — не більш як 90 відсотків за рахунок субвенції та 
не менш як 10 відсотків за рахунок коштів місцевих бюджетів;».

3. Пункти 5—8 викласти в такій редакції:
«5. Органи місцевого самоврядування, які забезпечують співфінансування проек-

тів (далі — місцеві ради), подають до обласних, Київської міської держадміністрацій 
проектні заявки за формою згідно з додатком 1.

До проектних заявок додаються:
картка закладу загальної середньої освіти за формою згідно з додатком 2;
гарантійний лист місцевої ради про дотримання нею умов щодо забезпечення реа-

лізації проекту на умовах співфінансування з місцевого бюджету в обсязі не менш як 

визначено пунктом 4 цих Порядку та умов, своєчасного використання субвенції в по-
вному обсязі та завершення реалізації проекту до кінця поточного року;

копія акта (наказу, розпорядження, рішення) про затвердження проектної докумен-
тації (для проектів, пов’язаних із проведенням капітального ремонту, реконструкції);

фотографії, що фіксують поточний стан будівлі (її частини), споруди закладу за-
гальної середньої освіти, що потребують проведення капітального ремонту, рекон-
струкції;

перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для реалізації проектів, пов’язаних із 
формуванням нового освітнього простору.

Проектна заявка, картка закладу загальної середньої освіти та гарантійний лист 
підписуються уповноваженою особою місцевої ради. Копія документа, що підтвер-
джує повноваження уповноваженої особи підписувати проектну заявку, картку за-
кладу загальної середньої освіти та гарантійний лист, додається до проектної заявки 
(крім випадку підписання цих документів головою місцевої ради).

6. Обласні, Київська міська держадміністрації проводять перевірку поданих до-
кументів на  відповідність пунктам 3—5 цих Порядку та умов і за результатами їх 
розгляду подають МОН за допомогою системи електронної взаємодії органів вико-
навчої влади узагальнений перелік проектів (за формою згідно з додатком 3) і до-
кументи, що визначені пунктом 5 цих Порядку та умов, протягом 15 робочих днів з 
дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р.  
№ 441 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 
результатів». 

Узагальнений перелік подається разом із пропозиціями щодо пріоритетних про-
ектів, загальна вартість яких для кожного регіону не може перевищувати обсягу ко-
штів, який визначається шляхом рівномірного розподілу між регіонами загального 
обсягу субвенції, передбаченого в державному бюджеті.

Під час формування узагальненого переліку обласні, Київська міська держадмі-
ністрації  враховують:

загальну чисельність учнів у закладі загальної середньої освіти, зокрема кількість 
осіб з особливими освітніми потребами;

реалістичність завершення реалізації проекту до кінця поточного року;
кількість облаштованих навчальних кабінетів у закладі загальної середньої освіти;
рішення місцевої ради про планування розвитку мережі закладів загальної серед-

ньої освіти;
обґрунтування щодо необхідності реалізації проекту;
значущість очікуваного соціального ефекту від проекту, реалістичність його до-

сягнення в разі залучення мінімального обсягу субвенції;
обсяг субвенції з державного бюджету, зазначений у загальній вартості проекту;
обсяг співфінансування з місцевого бюджету.
Під час формування узагальненого переліку проектів обласні, Київська місь-

ка держадміністрації мають право звертатися до місцевих рад із пропозицією щодо 
збільшення обсягу співфінансування з місцевого бюджету.

7. Для розгляду поданого обласними, Київською міською держадміністраціями 
узагальненого переліку проектів МОН утворює комісію. 

До складу комісії включаються представники МОН, члени Комітету Верховної Ра-
ди України з питань бюджету (не менше 33 відсотків складу комісії) та Комітету Вер-
ховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (не менше 33 відсотків скла-
ду комісії).

Персональний склад комісії затверджує МОН.
Головою комісії є заступник Міністра освіти і науки.
Формою роботи комісії є засідання, що проводяться в разі потреби. Під час над-

звичайних обставин, карантину, інших обставин, які об’єктивно унеможливлюють 
відвідування членами комісії засідань, засідання комісії може проводиться дистан-
ційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових тех-
нологій, зокрема відео- та конференц-зв’язку, за умови забезпечення надійної автен-
тифікації всіх членів комісії.

Засідання комісії веде голова, а в разі його відсутності — заступник голови.
Засідання комісії є правоможним, якщо в його роботі бере участь більш як поло-

вина членів її затвердженого складу.
Рішення комісії приймається більшістю голосів її затвердженого складу, оформ-

ляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні і секретарем та 
оприлюднюється секретарем на веб-сайті МОН не пізніше п’яти робочих днів піс-
ля підписання протоколу.

Підготовку матеріалів для розгляду комісією, інформування членів комісії про да-
ту, час і місце/спосіб проведення засідання, складення і оформлення протоколів її 
засідань та інші заходи, пов’язані з організацією роботи комісії, здійснює секретар 
комісії, який є працівником МОН і бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Узагальнений перелік проектів, поданий із порушенням строку, визначеного пунк-
том 6 цих Порядку та умов, не включаються до порядку денного засідання комісії та 
повертається відповідній обласній, Київській міській держадміністрації без розгля-
ду комісією листом МОН.

8. За результатами розгляду узагальненого переліку проектів комісія відбирає 
проекти, що відповідають пунктам 3—5 цих Порядку та умов, і формує пропозиції 
щодо його погодження.».

4. Пункт 10 викласти в такій редакції: 
«10. Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджується Ка-

бінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету за поданням МОН.

Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами повинен містити коди та 
назви місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, обсяги субвен-
ції з державного бюджету, назви об’єктів (закладів освіти) та їх місцезнаходження.».

5. Пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 5 

числа облдержадміністраціям звіт про використання субвенції та коштів місцевих 
бюджетів (на умовах співфінансування) і фотографії, в яких зафіксовано стан ре-
алізації проектів.

Обласні, Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа МОН 
звіт про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінан-
сування) за формою згідно з додатком 4.

МОН інформує щомісяця до 30 числа Мінфін про використання субвенції та ко-
штів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування).».

6. Пункт 11 додатка 1 до Порядку та умов у графі «Характеристика проекту» допо-
внити підпунктами 1 і 2 такого змісту:

«1) залишкова вартість проекту станом на __________ 20__ року
2) обсяг субвенції з державного бюджету».
7. Доповнити Порядок та умови додатками 3 і 4 такого змісту:

«Додаток 3 
до Порядку та умов

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК

 
 проектів у _______________________ області

Порядковий 
номер

Назва  
проекту

Найменуван-
ня закладу 

освіти, у яко-
му реалізу-

ється проект

Місцезнахо-
дження за-
кладу осві-
ти, у якому 

реалізується 
проект

Місцевий бюджет
Код закладу  
освіти в Дер-
жавній інфор-
маційній сис-
темі освіти

Опорний/ 
неопорний

Загальна  
чисельність 

учнів

Напрям про-
екту відпо-

відно 
 до пункту 3 
Порядку та 

умов

Загальна вартість проекту
Інформація   

про відповідального  
за формування переліку 

(прізвище, ім’я  
по батькові,  

номер телефону)

Приміткиразом,  
тис.  

гривень

у тому числі
назва 

бюджету, з 
якого здійсню-
ється співфі-
нансу-вання 

проекту

код  
бюджету, з 

якого здійсню-
ється співфі-
нансування 

проекту

обсяг  
субвенції,  

тис. гривень

видатки  
з місцевого 
бюджету,  

тис. гривень

частка спів-
фінансування 
з місцевого 
бюджету,  
відсотків

Всього

Додаток 4 
до Порядку та умов

ЗВІТ 
про використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» 

станом на _______________ 20___ року 
(місяць)

Порядковий 
номер

Назва  
проекту

Найме-
нування 
закладу 
освіти

Код бюдже-
ту, з якого 

здійснюється 
співфінансу-

вання  
проекту

Напрям  
проекту  

відповідно  
до пункту 3 

Порядку  
та умов 

Загальний обсяг фінансування*
Дата та номер 

рішення (розпо-
рядження) про 

розподіл коштів 
бюджетам міс-

цевого рівня

Дата та номер акта 
готовності об’єкта до 
експлуатації або сер-
тифіката чи декла-
рації про прийняття 

об’єкта до експлуата-
ції (у разі проведен-

ня робіт з реконструк-
ції або капітального 

ремонту)

Посилання щодо публі-
кації на офіційному сайті 

(органів влади/управління 
освіти/закладу освіти) но-
вини про повне виконан-

ня проекту та завантажені 
фотографії, які фіксують 

завершення виконаних ро-
біт (наданих послуг)

Приміткиобсяг субвенції, тис. гривень обсяг співфінансування, тис. гривень

план із 
змінами 
(річний)

затверджено рішен-
ням (розпоряджен-
ням) про розподіл 
коштів бюджетам 
місцевого рівня

касові  
видатки

відхи-
лення 

(залишок 
коштів)

план із 
змінами 
(річний)

затверджено рішен-
ням (розпоряджен-
ням) про розподіл 
коштів бюджетам 
місцевого рівня

касові  
видатки

відхилення 
(залишок  
коштів)

Всього
 
____________ 

* Інформація за другий (і наступний) місяць включає дані з урахуванням попереднього періоду.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 квітня 2021 р. № 422 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2016 р. № 613
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 613 «Про 

утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73,  
ст. 2461) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 квітня 2021 р. № 422

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2016 р. № 613
1. Додаток до постанови викласти в такій редакції:

«Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 8 вересня 2016 р. № 613  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 квітня 2021 р. № 422)
СКЛАД 

Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню  

розповсюдження зброї масового знищення
Голова Держфінмоніторингу, голова Ради
Перший заступник Голови Держфінмоніторингу, перший заступник голови Ради
Перший заступник Міністра фінансів, заступник голови Ради
Директор департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфін-

моніторингу, секретар Ради
Представник Офісу Президента України (за згодою)
Народні депутати України — члени Комітету Верховної Ради України з питань фі-

нансів, податкової та митної політики, Комітету Верховної Ради України з питань пра-
воохоронної діяльності (за згодою)

Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)
Директор Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
Заступник Міністра закордонних справ
Заступник Міністра юстиції
Заступник Міністра цифрової трансформації
Член НКЦПФР (за згодою)
Директор департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Мін-

фіну
Директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку (за зго-

дою)
Заступник Міністра внутрішніх справ
Перший заступник Голови Національної поліції
Заступник Голови ДФС
Заступник Голови ДПС
Заступник Голови Держмитслужби
Заступник Голови Держприкордонслужби
Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)
Представник Офісу Генерального прокурора (за згодою)
Представник СБУ (за згодою)
Представник АРМА 
Представник Державного бюро розслідувань (за згодою)
Керівник управління аналітики та обробки інформації Національного антикоруп-

ційного бюро (за згодою)
Голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою)
Заступник Голови Вищого антикорупційного суду (за згодою)
Представник ДСА
Заступник Голови Держаудитслужби
Заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції
Представник Держекспортконтролю».
2. У Положенні про Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення, затвердженому зазначеною постановою:

1) у підпункті 2 пункту 4:
доповнити підпункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту: 
«визначення шляхів, механізму та способів вирішення проблемних питань, що ви-

никають під час реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалі-
зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
в абзаці четвертому після слова «проведення» доповнити словом «національної», 

а після слова «ризиків» — словами «легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та фінансування тероризму в Україні (далі — національна оцін-
ка ризиків)»;

2) у пункті 5:
доповнити пункт підпунктами 21 і 22 такого змісту:

«21) схвалює підготовлену Держфінмоніторингом і узгоджену з Мінфіном мето-
дику національної оцінки ризиків; 

22) схвалює підготовлений Держфінмоніторингом і погоджений Мінфіном звіт 
про проведення національної оцінки ризиків;»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) готує пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виник-

ненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків у зазначеній сфері;»;
3) в абзаці третьому пункту 8 слова «заступник голови» замінити словами «пер-

ший заступник голови».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 332-р 
Київ

Про підписання Угоди між Урядом України  
та Урядом Королівства Швеція  

про співробітництво у сфері розвитку
Схвалити проект Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Швеція про 

співробітництво у сфері розвитку.
Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної ін-

теграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 333-р 
Київ

Про погодження передачі нерухомого  
майна у м. Тячеві в державну власність

Погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Тячівської район-
ної ради (Закарпатська область) щодо передачі будівель і споруд (реєстраційний но-
мер 1625130921244) по вул. Незалежності, 120, у м. Тячеві, що розміщені на земель-
ній ділянці площею 0,1342 гектара (кадастровий номер 2124410100:07:006:0065), у 
державну власність з віднесенням їх до сфери управління зазначеної Адміністрації.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 324-р 
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 3 (у формі обміну листами) між Урядом України 
та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про 

фінансування «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав  
і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» (ENI/2015/038-739)»: 

продовження строку виконання та тривалості етапу реалізації
Схвалити проект Додаткової угоди № 3 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від іме-

ні Європейського Союзу, до Угоди про фінансування «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливос-
тей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» (ENI/2015/038-739)»: продовження строку виконання та тривалості етапу реалізації.

Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішину Ольгу Віталіїв-
ну підписати зазначену Додаткову угоду.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 330-р 
Київ

Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 1006110 
«Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій» на 2021 рік
1. Відповідно до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» здійснити розподіл за напрямами

(об’єктами) коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 1006110 «Будівництво (придбання) житла для осіб рядо-
вого і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій» на 2021 рік, згідно з додатком.

2. Міністерству внутрішніх справ забезпечити погодження розподілу коштів, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, 
з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Гриценка Юрія Федоровича як обвинувачено-
го на 10 год. 00 хв. 14 травня 2021 року у спра-
ві за обвинуваченням Гриценка Юрія Федорови-
ча, 03.06.1960 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину) передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону 
України № 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя Федосєєв С.В.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Черняка Олексія Юрійовича як обвинувачено-
го на 10 год. 00 хв. 13 травня 2021 року у спра-
ві за обвинуваченням Черняка Олексія Юрійови-
ча, 27.08.1973 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину) передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону 
України № 1183-VІІ від 08.04.2014 «Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України») за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя Федосєєв С.В.

Дніпровський районний суд міста Києва викли-
кає Єлгазіну Ларису Павлівну як обвинувачену на 
09 год. 30 хв. 14 травня 2021 року у справі за обви-
нуваченням Єлгазіної Лариси Павлівни, 08.11.1956 
року народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України (в редакції Закону України № 1183-VІІ 
від 08.04.2014 «Про внесення змін до Криміналь-
ного кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. 
Кошиця, 5, каб. 5.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження. 

Суддя Федосєєв С.В.

Втрачений 

Судновий білет 

на судно моделі 

«BUSTER-XS FIBUS», 

реєстраційний номер: 

«КИВ-1201-К», влас-

ник судна Чумаков 

Олександр Юрійович, 

вважати недійсним..

Втрачений диплом 
спеціаліста 

КВ №21118379  
від 06.07.2002 року, 
виданий «Київським 

міжнародним  
університетом»  

на ім’я Моргайло 
Ростислава  

Володимировича, 
вважати недійсним.

Відкрилася спад-
щина після померло-
го 06 листопада 2020 
року 

ВІНИКА 
ВОЛОДИМИРА 

ОЛЕКСІЙОВИЧА,  
17 грудня 1933 

року народження. 
Спадкоємцям звер-

татись до приватно-
го нотаріуса І.О. Пол-
тєвої  за адресою:  
м. Харків, Салтівське 
шосе, №244.

В провадженні Солом’янського районно-
го суду м. Києва перебуває кримінальне про-
вадження відносно Мухутдінова Дмитра Ми-
хайловича, 17.09.1988 р.н., по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ст.ст. 111 ч.1, 408 ч. 1 КК Укра-
їни.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засі-
дання викликається Мухутдінов Дмитро Ми-
хайлович, 17.09.1988 р.н., обвинувачений у 
вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ст.ст. 111 ч.1, 408 ч. 1 КК України, 
яке відбудеться 11 травня 2021 року о 09.30 
год. в приміщені Солом’янського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Пол-
ковника Шутова, 1, під головуванням суд-
ді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченого, дане ого-
лошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового проваджен-
ня.

В провадженні Шевченківського районно-
го суду м. Києва перебуває кримінальне про-
вадження № 1-кп/761/345/2019 за обвину-
ваченням Табали Юрія Володимировича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, 
ч.ч.1 ст.366 КК України, згідно Єдиного дер-
жавного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва по-
відомляє, що спеціальне судове засідання по 
вищевказаному кримінальному провадженню 
відбудеться 14 травня 2021 року та 03 черв-
ня 2021 року в приміщенні Шевченківського 
районного суду м. Києва за адресою: 03680,  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого 
в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя А.В. Трубніков

Дарницький районний суд м. Киє-
ва викликає Георгіаді Ларису Федорівну, 
15.05.1960 р.н., (яка проживає за адресою: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Безпалого, 
48) обвинуваченої у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, призначене 13.05.2021 року о 14 
год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При со-
бі необхідно мати документ, що посвідчує 
особу.

Судове засідання у кримінальному про-
вадженні відбудеться в приміщенні Дар-
ницького районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.  

Суддя П.Л. Коляденко

Подільський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинуваченого Погребняка Сер-
гія Миколайовича, 01.05.1968 року наро-
дження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Набережна, 1а, кв. 17, м. Саки, 
АРК) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, КК 
України у судове засідання, яке відбудеть-
ся 05 травня 2021 року о 14 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При со-
бі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Слухання кримінального проваджен-
ня відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 308, 
під головуванням судді Будзан Л.Д.

У разі неявки обвинуваченого до суду 
дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Добропільський міськрайонний суд 
Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 
«А») розглядає кримінальне провадження 
№ 242/3056/15-к за обвинуваченням Ду-
зенка Олександра Вікторовича у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Обвинувачений Дузенко Олександр Ві-
кторович, 12 березня 1981 року наро-
дження, останнє відоме місце мешкан-
ня якого: вул. Генерала Антонова, 5/104,  
м. Донецьк Донецької області, виклика-
ється на 15:00 годину 17 травня 2021 року 
до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 10, для участі у підготовчому 
судовому засіданні. 

Головуючий суддя Хандурін В. В,  
судді: Левченко A. M., Здоровиця О. В.

В провадженні Шевченківського районно-
го суду м. Києва перебуває кримінальне про-
вадження, справа №761/41320/17 за обвинува-
ченням Блаженка Павла Євгеновича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч.1 ст.111 КК України, згідно Єдиного дер-
жавного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22017000000000291. Шевченківський район-
ний суд м. Києва повідомляє, що судове засі-
дання по вищевказаному кримінальному прова-
дженню відбудеться 13 травня 2021 року о 09 
год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31 А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження. 

Суддя А.В. Трубніков

Святошинський районний суд міста Києва 
викликає як обвинувачену Гуріну Ольгу Вале-
ріївну, 30.03.1970 року народження, для роз-
гляду кримінального провадження, внесено-
го до ЄРДР за № 42016000000002453 віднос-
но Гуріної О.В., обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, та повідомляє, що судовий розгляд відбу-
деться 12.05.2021 р. о 15:30 год. в приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Ко-
ласа, 27-А. Суддя Святошинського районного 
суду м. Києва Ясельський А.М.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

NOTICE OF COMMENCED DISSOLUTION
Notice is hereby given to all interested parties that the company: 
Lantika Commerce Ltd.
(«the Company») incorporated under the IBC Act of Belize commenced 

dissolution on the 08th day of April 2021; and Miss Molly Rita Roselie of Anse 
Baleine, Mahe, Seychelles is the Liquidator of the Company, and any claims 
against the Company should be forwarded to the Liquidator by 30 days from 
commencement

Alpha Consulting (Belize) Ltd. 
Registered Agent

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ЛІКВІДАЦІЇ
Цим ми повідомляємо всім зацікавленим сторонам, що компанія:
Lantika Commerce Ltd.
(«Компанія»), зареєстрована згідно із Законом про міжнародні ділові 

компанії Белізу, розпочала ліквідацію 8 квітня 2021 року; а міс Моллі Ріта 
Розелі з Анс Балейн, Мае; Сейшельські Острови є ліквідатором Компанії, і 
будь-які претензії до Компанії повинні бути передані Ліквідатору протягом 
ЗО днів з моменту початку.

Alpha Consulting (Belize) Ltd. 
Зареєстрований агент

ВТРАЧЕНІ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:
- На судно Портовий-25
Свідоцтво про право власності на судно СЕ №07307 

від 08.04.1999 (судновласник Державне підприємство 
«МТП Усть-Дунайськ»)

Свідоцтво про право плавання під Державним 
прапором України (Судновий патент) РА №07307 від 
08.04.1999

- На судно  МЛ-12
Свідоцтво про право власності на судно СЕ №07320 

від 22.04.1999 (судновласник Державне підприємство 
«МТП Усть-Дунайськ»)

Свідоцтво про право плавання під Державним 
прапором України (Судновий патент) РА №07320 від 
22.04.1999

- На судно МЛ-11
Свідоцтво про право власності на судно СЕ №07323 

від 22.04.1999 (судновласник Державне підприємство 
«МТП Усть-Дунайськ»)

Свідоцтво про право плавання під Державним 
прапором України (Судновий патент) РА №07323 від 
22.04.1999

- На судно МЛ-04
Свідоцтво про право власності на судно СЕ №07325 

від 22.04.1999 (судновласник Державне підприємство 
«МТП Усть-Дунайськ»)

Свідоцтво про право плавання під Державним 
прапором України (Судновий патент) РА №07325 від 
22.04.1999

- На судно Север-1
Свідоцтво про право власності на судно СЕ №07327 

від 02.06.1999 (судновласник Державне підприємство 
«МТП Усть-Дунайськ»)

Свідоцтво про право плавання під Державним 
прапором України (Судновий патент) РА №07327 від 
02.06.1999

- На судно ПЛК-1
Свідоцтво про право власності  на судно СЕ 

№07345 від 08.04.1999  (судновласник Державне під-
приємство «МТП Усть-Дунайськ»)

Свідоцтво про право плавання під Державним 
прапором України (Судновий патент) РА №07344 від 
08.04.1999

Вважати недійсними зазначені Свідоцтва.

В провадженні Солом’янського районного суду 
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Кухарішена Андрія Івановича та Головещен-
ка Ігоря Васильовича, обвинувачених у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч.2 ст.408 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засі-
дання викликаються Кухарішен Андрій Івано-
вич, 08.06.1970 р.н. та Головещенко Ігор Васи-
льович, 24.10.1961 р.н., обвинувачені у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч.2 ст.408 КК України, яке відбудеть-
ся 13 травня 2021 року о 12-30 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб.4, під голову-
ванням судді Криворот О.О.

У разі неявки обвинувачених дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинувачених в порядку спеціального 
судового провадження.

У провадженні Шевченківського районно-
го суду м. Києва перебуває кримінальне про-
вадження № 1-кп/761/247/2021 за обвинува-
ченням Мінкіна В.В. за ч. 5 ст. 191 КК України, 
згідно Єдиного державного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 12016100100014311 від 
10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва пові-
домляє, що судовий розгляд по вищевказано-
му кримінальному провадженню відбудеться 
11.05.2021 року об 11 год. 00 хв. у приміщен-
ні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 
каб.  №610.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження. 

Суддя В.В. Бугіль

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості 
обвинуваченого Пефтєєва Василя Павловича (останнє відоме місце ре-
єстрації: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд. 4-А, 
кв. 12 у судове засідання з розгляду кримінальної справи №428/116/21 
за обвинуваченням Пефтєєва Василя Павловича, у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч.2 ст.110, ч.2 ст. 260 КК України, яке відбудеться 
07.05.2021 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбачені 
ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. 

У разі відсутності можливості прибути до суду у встановлений день 
та час, обвинувачений зобов’язаний повідомити про неможливість 
з’явлення до суду шляхом подання заяви на адресу суду, в тому числі 
на офіційну електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на 
факс суду (06452) 70-25-80.

Суддя Олійник В.М

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 14 квітня 2021 р. № 330-р
РОЗПОДІЛ 

за напрямами (об’єктами) коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 1006110 «Будівництво (придбання) житла 
для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій» на 2021 рік

Напрями спрямування бюджетних коштів 
(найменування об’єкта, його місцезнаходження)

Обсяг коштів, тис.  
гривень

1. Будівництво (реконструкція) об’єктів, усього 20 852,4
у тому числі:
пускових об’єктів, усього 2 427,4
у тому числі:
будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованим адміністративно- 
торговельним комплексом, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 74

776,2

будівництво багатоквартирного житлового будинку, м. Хмельницький, вул. Гарнізонна, 17д 676,2
реконструкція казарм № 13/3 і 13/9 під житлові будинки, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Космонавтів, 72 975
перехідних об’єктів, усього 18 425
у тому числі:
будівництво багатоквартирного житлового будинку (завершення будівництва чотириповерхового житлово-
го будинку з мансардою), Сумська область, м. Ромни, вул. Коржівська, 82б

9 400

реконструкція казарми № 13/4 з надбудовою третього поверху під багатоквартирний житловий будинок, 
Чернігівська область, вул. Космонавтів, 90

7 578

реконструкція будівлі (приміщень) під житло, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Бахмутська, 151а 344,1
реконструкція будівлі (приміщень) під житло, Донецька область, м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, 63 724,1
реконструкція будівлі (приміщень) під житло, Луганська область, м. Сватове, майдан Злагоди, 45 378,8
2. Придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку, усього 9 147,6
Усього 30 000

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 328-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану державного підприємства «Оператор ринку» на 2021 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Оператор ринку» на 2021 рік, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА
повідомляє про скликання чергових загальних зборів членів 

ПВКС, які відбудуться 31 травня 2021 року о 10:00 год.  
за адресою: 33028, Рівненська обл., м. Рівне,  

вул. Міцкевича, буд. 32, конференц зал готелю «Мир»
Реєстрація з 09:00 год. до 10:00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради 

ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ за 2019 та 2020 
роки.

2. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету 
ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ за 2019 та 2020 
роки.

3. Заслуховування та затвердження звіту правління ПЕРШОЇ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ за 2019 та 2020 роки.

4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комі-
сії ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ за 2019 та 2020 
роки.

5. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтвердже-
на річна звітність ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛ-
КИ за 2019 та 2020 роки та визначення аудиторської фірми для 
підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної 
спілки за 2021 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності та результатів ді-
яльності ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ за 2019 
та 2020 роки.

7. Розгляд бюджету ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ 
СПІЛКИ на 2021 рік.

8. Про обрання членів ревізійної комісії ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇН-
СЬКОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ.

9. Про виключення членів ПЕРШОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КРЕДИТ-
НОЇ СПІЛКИ.

Пропозиції та зауваження до порядку денного чергових за-
гальних зборів членів кредитної спілки можна подавати у пись-
мовій формі спостережній раді не пізніше, ніж за 15 календар-
них днів до дати їх проведення.

Для участі у загальних зборах члени кредитної спілки пови-
нні підтвердити свої повноваження: у разі особистої участі — 
шляхом надання паспорта чи документа, що його заміняє; у ра-
зі представлення за довіреністю — шляхом надання паспорта чи 
документа, що його заміняє та відповідної довіреності.

тел. для довідок: (044) 463-62-21
Спостережна рада ПВКС

Приватний  
вищий навчальний заклад 

«Київський медичний університет» 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Асистент кафедри внутрішніх та професійних  
хвороб 2 ст.

Асистент кафедри дитячої терапевтичної  
стоматології 2 ст.

Асистент кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії 
та пульмонології 1 ст.

Асистент кафедри фармацевтичного  
менеджменту, клінічної фармації, технології ліків 3 ст.

Старший викладач кафедри фармацевтичної  
і біологічної хімії, фармакогнозії 1 ст.

Доцент кафедри акушерства і гінекології 0,5 ст.
Доцент кафедри дитячої терапевтичної  
стоматології 2,25 ст.

Доцент кафедри патологічної анатомії, гістології 
та судової медицини 0,25 ст.

Доцент кафедри соціально-гуманітарних  
дисциплін 1,25 ст.

Доцент кафедри фармакології, клінічної фарма-
кології, патологічної фізіології 1 ст.

Доцент кафедри фармацевтичного менеджменту, 
клінічної фармації, технології ліків 1 ст.

Професор кафедри патологічної анатомії,  
гістології та судової медицини 0,25 ст.

Професор кафедри хірургічних хвороб №1 0,25 ст.
Завідувач кафедри української та латинської мов 1 ст.
Доцент кафедри української та латинської мов 1 ст.
Старший викладач кафедри української  
та латинської мов 8 ст.

Професор кафедри української та латинської мов 1 ст.
Бажане знання англійської мови!
Увага! Термін подачі документів — до 31.05.2021 року 

(Оголошення в газеті «Урядовий кур’єр» від 30.04.2021 р.).
Детальну інформацію можна отримати за телефоном: 066-

450-36-65.
e-mail: hr@kmu.edu.ua
Довідки за адресою: 02099, м.Київ, вул. Бориспільська, 2  

(відділ кадрів), телефон 066-450-36-65, 
e-mail: hr@kmu.edu.ua.

Річний консолідований звіт про фінансовий стан  
Національного банку України  

на 31 грудня 2020 року, підтверджений зовнішнім аудитором  
та затверджений Радою Національного банку України

2020 2019
(у мільйонах гривень)

Активи
Кошти та депозити в іноземній валюті та банківських 
металах

121 112 90 168

Цінні папери нерезидентів 671 778 504 979
Авуари в СПЗ 128 234
Монетарне золото 42 014 28 223
Цінні папери України 335 401 347 191
Кредити банкам та іншим позичальникам 66 930 13 843
Внутрішній державний борг 1 635 1 727
Внески в рахунок квоти МВФ 81 927 65 894
Основні засоби та нематеріальні активи 4 190 4 386
Інші активи 6 459 4 188
Усього активів 1 331 574 1 060 833
Зобов’язання
Банкноти та монети в обігу 558 694 425 256
Кошти банків 50 017 78 444
Кошти державних та інших установ 70 664 38 982
Зобов’язання з перерахування прибутку до розподі-
лу до Держаного бюджету України

24 434 42 722

Депозитні сертифікати, що емітовані Національним 
банком

163 485 151 932

Кредити отримані 2 827 2 369
Зобов’язання перед МВФ, крім зобов’язань зі сплати 
внеску за квотою

193 471 171 059

Боргові зобов’язання на користь МВФ зі сплати вне-
ску за квотою

81 917 65 886

Інші зобов’язання 1095 810
Усього зобов’язань 1 146 604 977 460
Власний капітал
Статутний капітал 100 100
Загальні та інші резерви 67 734 51 439
Резерви переоцінки активів і зобов’язань 117 092 31 790
Усього власного капіталу 184 926 83 329
Неконтрольована частка 44 44
Усього капіталу 184 970 83 373
Усього пасивів 1 331 574 1 060 833

Голова                   Кирило ШЕВЧЕНКО
Головний бухгалтер —  
директор Департаменту бухгалтерського обліку                Богдан ЛУКАСЕВИЧ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Назва і місцезнаходження об’єкта: «Реконструкція зв’язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛ 330 кВ і в зем-

лі та установкою станційного обладнання на ділянках ПС 330кВ Північна — ТЕЦ-6 — ПС 330 кВ Броварська 
— ТЕЦ - 5 — ПС 330 кВ Новокиївська — АУ НЕК «Укренерго» (Симона Петлюри, 25). м. Київ та Київська об-
ласть. Інв. Новий. Коригування».

Місцерозташування об’єкта будівництва:
-  ПЛ 330 кВ ПС 330 кВ Північна — ТЕЦ-6 — Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці та м. Ки-

їв, вул. Пухівська, 1А; 
- ПЛ 330 кВ ТЕЦ-6 - ПС 330 кВ Броварська — м. Київ, вул. Пухівська, 1А та Київська обл.,  с. Красилівка; 
- ПЛ 330 кВ ПС 330 кВ Броварська — ТЕЦ-5 — Київська обл., с. Красилівка та м. Київ, вул. Промислова, 4;
-  ПЛ 330 кВ ТЕЦ-5 - ПС 330 кВ Новокиївська — м. Київ, вул. Промислова, 4 та Київська обл., с. Хотів, вул. 

Енергетиків, 1;
2. Дані про планову діяльність: виробнича діяльність з передачі електроенергії.
Мета і шляхи здійснення планової діяльності: згідно з завданням на проектування проектом передбаче-

но реконструкцію зв’язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛ 330 кВ і в землі та установкою станційного обладнан-
ня на ділянках ПС 330кВ Північна — ТЕЦ-6 — ПС 330 кВ Броварська — ТЕЦ - 5 — ПС 330 кВ Новокиївська 
— АУ НЕК «Укренерго». 

3. Фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з ураху-
ванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:

- виробнича діяльність з передачі електроенергії в нормальному та аварійному режимах не призводить 
до забруднення ґрунтів хімічними речовинами, в зв’язку з чим контроль за забрудненням ґрунтів в процесі 
експлуатації електричних мереж не виконується;

- при будівництві шкідливого впливу на флору і фауну не виникає.
4. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності насе-

лення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до еколо-
гічних стандартів і нормативів: викиди забруднюючих речовин та шумові характеристики машин та меха-
нізмів, які використовуються при виконанні будівельних робіт, відповідають вимогам нормативів природо-
охоронного законодавства України та екологічному стандарту ISO 14001. Відповідні розрахунки наведені в 
додатках.

5. Перелік залишкових впливів:
До переліку залишкових впливів можна віднести наявність демонтованих конструкцій та матеріалів, а та-

кож сміття, тара, мілкі відходи.
Проектом передбачено вивезення демонтованих металоконструкцій та залізобетонних виробів на склад 

Київських РЕЦ: 
- ПЛ 330 кВ ПС 330 кВ Північна — ТЕЦ-6 — на відстань 70 км;
- ПЛ 330 кВ ТЕЦ-6 — ПС 330 кВ Броварська  — на відстань 90 км; 
- ПЛ 330 кВ ПС 330 кВ Броварська — ТЕЦ-5  — на відстань 50 км. 
Територія монтажних майданчиків для виконання робіт своєчасно очищується від сміття, тари, мілких 

відходів, які збираються в контейнери або ящики. Просочений бензином обтиральний матеріал, збираєть-
ся в спеціальну діжку з щільно закритою кришкою. Усі утворені відходи за результатами виконання буді-
вельних робіт складаються у місцях тимчасового зберігання відходів для їх подальшої передачі на утиліза-
цію відповідно до укладених зі спеціалізованими організаціями договорів.

6. Заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: ін-
формувати громадськість про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення зобов’язується Проектуваль-
ник проекту (за дорученням Замовника).

7. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони на-
вколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта 
планованої діяльності:

Замовник зобов’язується при здійсненні реконструкції дотримуватись проектних рішень відповідно до 
норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва 
та експлуатації об’єкта планової діяльності.

8. Висновок: вплив на навколишнє середовище реконструйованих ділянок лінії електропередачі 330 кВ 
знаходиться в межах норми. Реконструйовані ділянки ПЛ 330 кВ, з урахуванням прийнятих запобіжних за-
ходів, можуть споруджуватись та вводитись в експлуатацію. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Ахметдінову Сергію Бариєвичу, 

02.06.1982 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, Волноваський 
район, смт Донське, вул. Менделєєва, буд. 9, кв. 
38, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 05.05.2021 в період 
часу з 09:00 до 12:00 до каб. № 12 слідчого від-
ділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь 
Донецької області) Головного управління Служ-
би безпеки України в Донецькій та Луганській об-
ластях, до слідчого в ОВС Кучерової Юлії Юріїв-
ни, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Морських Десантників, 20, для ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження, а та-
кож вручення обвинувального акта та реєстру ма-
теріалів досудового розслідування по криміналь-
ному провадженню № 22021050000000078, внесе-
ному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
12.03.2021, за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-
3 КК України, як підозрюваного.

ТОВ «СТАЛЛ ІНВЕСТ» 
(і.к. 42534214 юридична адреса: 49000, м. Дніпро, 
вул. Набережна Заводська, буд. 7) повідомляє, що 
директором ТОВ «СТАЛЛ ІНВЕСТ» видано наказ про 
скликання позачергових загальних зборів учасни-
ків товариства, які відбудуться 23 травня 2021 року 
об 11.00 годині за юридичною адресою товариства:  
м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 7. 

Реєстрація учасників Загальних зборів з 10:00 год. 
до 10.45 год. в день та за місцем проведення зборів.

Перелік питань, що виноситься на голосування по-
зачергових загальних зборах учасників Товариства 
згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1) Розгляд заяви директора Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «СТАЛЛ ІНВЕСТ» Лук’яненка 
Сергія Володимировича  про звільнення його з за-
йманої посади на підставі статті 38 КЗпП за власним 
бажанням;

2) Обрання нового директора Товариства з обме-
женою відповідальністю «СТАЛЛ ІНВЕСТ»;

3) Уповноваження відповідальних осіб щодо про-
ведення державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу.

Приватний нотаріус Київського міського нотарі-

ального округу Антропов Олексій Юрійович (м. Ки-

їв, б-р Вацлава Гавела, буд.6 літ. «з») повідомляє 

- МАТІКО АЛЬОНУ ІВАНІВНУ, 09.10.1977 р.н., 

- ЯКОВЛЄВУ ТЕТЯНУ ІВАНІВНУ, 31.12.1983 р.н., 

що на ваші ім’я складено заповіт, та в разі бажан-

ня оформити спадщину пропоную терміново звер-

нутися до нотаріуса Антропова О.Ю.

Царичанська державна нотаріальна контора Дні-
пропетровської області, сповіщає про відкриття 
спадкових справ після померлих:

- ДАВИДЕНКА ПЕТРА ІВАНОВИЧА,  
дата смерті  13.07.2020 рік; 

- ШИШКАНЬ ПОРФИРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА,  
дата смерті 14.06.2016 рік;
- ЛИСИЦІ ГАННИ ІВАНІВНИ,  

дата смерті 21.11.2020 року.
Спадкоємців прохання звертатися до нотаріальної 

контори за адресою: 51000, Дніпропетровська об-
ласть, Царичанський район, смт Царичанка, вулиця 
14-ї Гвардійської дивізії, 15, тел.0569031468.

Після померлого 31.07.2019 року 
ТУРАБОВА ВІКТОРА ВЕНІАМІНОВИЧА,  

26.01.1958 року народження 
(місце народження м. Вельськ Архангельської облас-
ті), відкрито спадкову справу. Усі спадкоємці за зако-
ном та заповітом запрошуються до приватного но-
таріуса Куп’янського міського нотаріального округу 
Харківської області Литвинової І.В. за адресою: Хар-
ківська область, місто Куп’янськ, площа Центральна, 
будинок № 27-а, в строк до 20.05.2021 року.

Приватний нотаріус Чигиринського районного но-

таріального округу Костенко Ніна Володимирівна, 

повідомляє про відкриття спадщини після смерті

БОЙКО ОЛЬГИ ВАСИЛІВНИ, 

яка померла 15.02.2019 року.

Спадкоємцям протягом одного місяця з дня опу-

блікування оголошення, необхідно особисто зверну-

тися до нотаріуса за адресою: вул. Гетьманська, 28 Б, 

м. Чигирин, Черкаська область.

Розшукуються спадкоємці 
СПАСЬОНОВОЇ ОЛЕНИ ІВАНІВНИ, 
17 липня 1929 року народження, 

померлої 26 жовтня 2020 року, проживала: м. Харків, вул. Ньютона, буд. 136/5. Спад-
коємцям звертатись до приватного нотаріуса Мітякіної Світлани Зіновіївни за адресою: 
м. Харків, проспект Ювілейний, 56, кім. 312.

Тел. +380572623023, +380577516435

Артемівський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що за адресою Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 202, 12.05.2021 року о 09:30 год., відбудеться підготов-
че судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Козуба Кирила Вікто-
ровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
В підготовче судове засідання викликається обвинувачений Козуба Кирил Вікторович (заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Брайляна, буд. 28, кв. 4. В разі 
неможливості з’явитися до суду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в 
судове засідання. Справу розглядає головуючий суддя Феняк Олександр Романович.

Нотаріус Перцова М.Г. (01601, Україна, 
м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20, прим. 
1105; моб. тел. (095) 909 00 59) запро-
шує спадкоємців померлої 01.06.2020 

ДОБРОЛЕНСЬКОЇ ВІРИ ІЛЛІВНИ, 
30.08.1928р.н. 

для оформлення спадщини.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +5 +10 +15 +20 Черкаська +5 +10 +17 +22
Житомирська +4 +9 +14 +19 Кіровоградська +6 +11 +18 +23
Чернігівська +5 +10 +14 +19 Полтавська +6 +11 +17 +22
Сумська +6 +11 +15 +20 Дніпропетровська +6 +11 +18 +23
Закарпатська +8 +13 +20 +25 Одеська +8 +13 +20 +25
Рівненська +4 +9 +14 +19 Миколаївська +7 +12 +19 +24
Львівська +4 +9 +14 +19 Херсонська +8 +13 +20 +25
Івано-Франківська +4 +9 +15 +20 Запорізька +7 +12 +19 +24
Волинська +3 +8 +13 +18 Харківська +6 +11 +18 +23
Хмельницька +5 +10 +16 +21 Донецька +7 +12 +20 +25
Чернівецька +5 +10 +16 +21 Луганська +6 +11 +20 +25
Тернопільська +5 +10 +15 +20 Крим +7 +12 +18 +23
Вінницька +5 +10 +17 +22 Київ +8 +10 +16 +18

Укргiдрометцентр

1травня  —  День праці
2 травня  —  Світле Христове Воскресіння. Великдень
3 травня —  Всесвітній день свободи преси
6 травня  —  День піхоти; Юрія Весняного
8 травня  — День пам’яті та примирення
8—14 травня  —   Глобальний тиждень безпеки дорожнього 

руху ООН
9 травня  —   День перемоги над нацизмом у  

Другій світовій війні; День матері
15 травня  —  День науки;   

День Європи; Міжнародний день сім’ї
16 травня  —  День пам’яті жертв політичних репресій
17 травня  —   Всесвітній день електрозв’язку та інфор-

мації суспільства
18 травня  —   День резервіста України; День бороть-

би за права кримськотатарського народу; 
День пам’яті жертв геноциду (1944)  
кримськотатарського народу

20 травня  —   День вишиванки; День банківських  
працівників

21 травня  —   День Державної фіскальної служби;  
Всесвітній день культурного різноманіття 
задля діалогу та розвитку

22 травня  —   День перепоховання Т. Шевченка (1861) 
на Чернечій горі поблизу Канева;   
Міжнародний день біологічного  
різноманіття

24 травня  —  День слов’янської писемності і культури
25—31 травня  —   Тиждень солідарності з народами несамо-

врядних територій
29 травня  —   День працівників видавництв, поліграфії і 

книгорозповсюдження;   
Міжнародний день миротворців ООН

30 травня  —   День хіміка; 145 років тому (1876)  
видано Емський указ російського  
імператора Олександра ІІ  про  заборону 
української мови в культурі та обмеження 
її  побутовим ужитком

31 травня  —   Всесвітній день боротьби  
з тютюнопалінням

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні 
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20,  

справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 13.05.2021р.

у справі за обвинуваченням: Голобородько  
Ігор Валентинович за ч. 5 ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5  
ст. 191 КК України

Місцезнаходження суду:  
м. Київ, просп. Перемоги, 41. 
Зала судового засідання 3 

Кому: Ведута Ігор Володимирович 
вул. Хмельницького, 21, кв. 23А,  
м. Жовті Води,  
Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати пас-
порт та інші документи,  
які підтверджують особу та її по-
вноваження

Суддя:                                                                                                                                       Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, по-
дорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-
му життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповіда-
ча передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передба-

чені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України,  
потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача  

та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і експерта —  
статтею 327  КПК України.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні 
Кримінальне провадження № 1-кп/991/60/20,  

справа № 991/6543/20

Вищий антикорупційний суд викликає Вас як:  
обвинувачений на 16.00 год., 13.05.2021р

у справі за обвинуваченням:  
Голобородько Ігор Валентинович за ч. 5  
ст. 191 КК України, 
Ведута Ігор Володимирович за ч. 5  
ст. 191 КК України 

Місцезнаходження суду:  
м. Київ, просп. Перемоги, 41.
Зала судового засідання 3 

Кому: Голобородько Ігор  
Валентинович
вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, 
Дніпропетровська обл., 52210 

Додатково просимо надати пас-
порт та інші документи, які під-
тверджують особу та її повнова-
ження

Суддя:                                                                                                                                     Крук Є. В. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-
рожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-
му життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість прибуття до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відпові-
дача передбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-

редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України,  
потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача  

та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста,  
перекладача і експерта — статтею 327  КПК України.

Налагодь струни золоті — 
бенкет весна справляє!
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо травень квітучий, буде літо родюче

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Рядки з відомого роман-
су  Олександра Оле-

ся «Чари ночі» повною мі-
рою розкривають стан при-
роди найкращої пори року 
— весни. Апофеозом цьо-
го яскравого буйноцвіт-
тя природи у всі часи був 
і залишається травень.  У 
народному фольклорі йо-
му присвячено численні 
прислів’я, приказки та при-
кмети. Найбільш уживані у 
наш час: «Травнева роса — 
то дівоча краса», «Травневі 
роси — щедрі покоси», «Як-
що травень квітучий — на 
літо родюче», «Травневий 
дощ — жито, як хвощ» та ін. 

За погодними умовами 
останнього місяця весни хлібо-
роби прогнозують, якими бу-
дуть урожаї ланів і садів. На 
сьогодні ці прогнози вселяють 
надію. Зима була сніжною, а 
квітень з дощами. Отже, ярі 
культури засіяно у добре зво-
ложену землю. Синоптики-
професіонали прогнозують, що 
вологою  буде й перша полови-
на травня. Це забезпечить до-
брі сходи ярини. 

Оскільки травень — завер-
шальна пора весняно-польо-
вих робіт, то й великих релігій-
них свят припадає на цей час 
найменше.  Цього року їх ли-
ше два: Великдень і Юрія Вес-
няного. Донедавна в нашій дер-
жаві у травні святкували День  
міжнародної солідарності тру-
дящих і День перемоги. Сьо-
мий рік поспіль ці урочистості 
затьмарено російською агресі-
єю. Учасники та свідки Другої 
світової війни відзначають свя-
то зі сльозами на очах, проли-
ваючи їх за правнуками, ону-
ками і дітьми, які втратили 
життя, захищаючи рідну зем-
лю від російського агресора.

6 травня у гірських районах 
Буковини, Закарпаття, Львів-
щини та Івано-Франківщини 
відбуваються традиційні про-
води пастухів на літування. У 
святкових обрядових дійствах 
участь беруть сільські грома-
ди на чолі зі священнослужи-
телями. Цього дня далеко над 
полонинами лунають запаль-
ні мелодії троїстих музик, ве-
селих коломийок, різноголос-
ся трембіт. Не забудьте приві-
тати з днем ангела Юріїв і по-
бажати іменинникам усіляких 
гараздів. 

Великодні свята віряни від-
значають у колі сім’ї після уро-
чистого богослужіння. Після 
тривалого постування розгов-
ляються освяченими пасками, 
крашанками, різними скором-
ними наїдками. Другого свят-
кового дня можна прийма-
ти гостей. Діти з подарунками 
провідують хрещених батьків. 
Упродовж Світлого тижня від-
буваються молодіжні розваги. 
На майданах юнаки та дівчата 

водять танці, співають весня-
нок, гойдаються на гойдалках. 

У травневі дні 160 років то-
му в Києві відбулися прово-
ди  до місця вічного упокоєння 
труни з тілом Тараса Шевчен-

ка. У часописі «Русский инва-
лид» за 18 травня 1861 р. чи-
таємо: «6 травня пішов роз-
голос Києвом, що об 11 годині 
привезуть тіло великого мало-
російського  поета Т. Шевчен-

ка. Цю звістку, як електрич-
ну іскру, миттєво передавали 
всім прихильникам його пре-
красного таланту. Дехто з ки-
ян ішов пішки, інші в екіпа-
жах поспішили за Миколаїв-
ський ланцюговий міст. Пере-
вага над усіма, хто вийшов на-
зустріч тілу поета, належала 
студентам Університету Свя-
того Володимира. 

Із церкви Різдва, що стоїть 
на кінці Набережного шосе, ви-
йшли священнослужителі з 
корогвами. Пішов дощ, ніби  са-
ма природа оплакувала смерть 
великого поета. Досить просто-
ра церква виявилася затісною 
для охочих попрощатися з по-
етом. Увечері 7 травня тіло по-
ета було перенесене з церкви 
на пароплав. Приплив народу 
був ще велелюднішим,  ніж на-
передодні. 

З багатьох промов, сказаних 
у цей час, справила особливе 
враження промова директо-
ра 2-ї гімназії Чалого. Остан-
ню промову на пароплаві ви-
голосив студент Ф. Левицький. 
Він завершив її словами: «Дух 
свобідний — як вітер, що бу-
шує в степу над могилами на-
ших батьків;  як Дніпро, що то-
чить хвилі свої крізь гори в си-
нє море. Дух Тараса живе і ві-
чно жити буде».  

8 травня тіло поета пароплав 
повіз  до Канівського повіту, де 
стоїть сільце на високому бере-
зі Дніпра, яке поет дуже любив 
і навіть хотів купити тут місце, 
аби оселитися назавжди серед 
селян, з яких він вийшов і ви-
ховався їх народною піснею».  

Пророче прижиттєве ба-
жання  Тараса Григорови-
ча збулося на віки вічні. Прой-
шовши тернистий шлях до во-
лі в імперії зла «без права пи-
сати і малювати»,  нині з висо-
кої Чернечої гори він заповідає 
нам і нашим нащадкам: 

Свою Україну любіть,
Любіть її… Во время люте,
В остатню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.

Як переконливо сказано! 
Минають століття, а ми все бо-
ремося і захищаємо  нашу мо-
ву, волю і незалежність від  то-
го самого ворога  — імперії зла. 
Здолали царизм, нацизм. І ось 
із російської скриньки Пан-
дори вилізла нова людиноне-
нависницька потвора — ра-
шизм. Це  державні переворо-
ти, вбивства, отруєння, дивер-
сії, шпигунство, цинічна брех-
ня  із грифом «іхтамнет», агре-
сія проти України. І на тлі цих 
злодіянь — будівництво путін-
ських палаців і зубожіння ро-
сіян.

Напередодні Дня перемоги 
над нацизмом у Другій світо-
вій війні не зайве згадати, що 
здобуто її було завдяки коалі-
ції найвпливовіших у світі дер-
жав. Уроки історії забувати не 
слід. 
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