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Віцепрем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації  
про долучення максимальної кількості людей старшого 
покоління до цифровізації країни

Коронавірус  
здає позиції?

СТАТИСТИКА. За останній тиждень кількість нових хворих 
на COVID-19 і летальних випадків у світі знижується. Було за-
реєстровано 4 809 520 недужих і 85 975 смертей, що на 12% 
і 5% менше порівняно з попереднім тижнем. Щоправда, по-
при тенденцію до зниження за останні три тижні, частота за-
хворювання залишається на одному з найвищих рівнів від по-
чатку пандемії, констатує щотижневий епідеміологічний бю-
летень ВООЗ.

Цього тижня всі регіони світу повідомили про зменшення 
кількості нових хворих, окрім західної частини Тихого океану, 
де частота була подібною до попереднього тижня. Європей-
ський регіон повідомив про найбільше зниження кількості но-
вих недужих, повідомляє Укрінформ.

Найбільше нових хворих зареєстровано в Індії (2 387 663; 
зниження на 13% порівняно з попереднім тижневим періо-
дом), Бразилії (437 076; зростання на 3%), США (235 638; зни-
ження на 21%), Аргентині (151 332; зростання на 8%) та Ко-
лумбії (115 834; зростання на 6%).

МИХАЙЛО ФЕДОРОВ:

ЦИФРА ДНЯ

461 млн грн 
спрямують цього року з державного 

бюджету на проведення ЗНО  
в безпечних умовах

«Прагнемо, щоб можна 
було отримувати пенсію 

онлайн, без прив’язки 
до місця реєстрації. 

Проєкт запрацює 
найближчим 

часом».

Уряд не регулюватиме 
ціни на газ для 
теплокомуненерго

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Місцева влада візьме 
відповідальність перед людьми за тарифи на тепло  
та гарячу воду
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Переселенка з Донецька 
Тетяна Зез відтворює сорочки 
видатних українців, розвіюючи 
міфи, що їх носили тільки 
селяни

 ДЕНЬ ВИШИВАНКИ 

«Урядовий кур’єр» з досвіду 
Рівненщини розповідає про 
оптимізацію освітньої мережі –– одне 
з найболючіших питань, що постало 
перед територіальними громадами

ЦИТАТА ДНЯ

Українська делегація провела переговори в НАТО та ЄС
Вікторія ВЛАСЕНКО, 

«Урядовий кур’єр»

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ.  Цими дня-
ми у Брюсселі з робочим візитом 
перебуває урядова делегація на 
чолі з віцепрем’єр-міністеркою з 
питань європейської та євроат-
лантичної інтеграції Ольгою Сте-
фанішиною. Делегація прове-
ла переговори у штаб-квартирі  
НАТО. Ішлося зокрема про без-

пекову ситуацію на українсько-
російському кордоні, яка зали-
шається напруженою через ви-
соку концентрацію збройних 
сил РФ. Як стало відомо «УК» із 
власних джерел у штаб-квартирі  
НАТО, під час переговорів ішлося 
про внесення до порядку денного 
саміту НАТО, який має відбутися  
14 червня, українського питання, 
зокрема перспектив надання на-
шій державі ПДЧ. 

Візит Ольги Стефанішиної збіг-
ся в часі із проведенням засідання 
Військового комітету НАТО на рівні 
очільників збройних сил країн-чле-
нів, до участі у якому було запро-
шено Україну і Грузію як держав-
партнерів з розширеними можли-
востями. Україну представляв го-
ловнокомандувач ЗСУ Руслан Хом-
чак. Учасники зустрічі схвалили по-
стійний прогрес України в оборон-
них реформах і наголосили, що го-

тові надавати практичну й консуль-
таційну підтримку нашій державі. 

Руслан Хомчак, повідомляє прес-
служба Генштабу ЗСУ, попередив 
партнерів: «Фактично кожен день 
приносить ознаки нової холодної ві-
йни. Ідеться не лише про потенцій-
ні конфлікти, які можуть виникнути 
не в Європі, а в Арктиці, на Близь-
кому Сході, в Північній та Централь-
ній Африці, Середземномор’ї тощо 
— усюди, де Росія демонструє агре-

сивні амбіції та військову міць, про-
вокує нестабільність та створює зо-
ни напруги».

Учора урядова делегація прове-
ла переговори в Єврокомісії. Уря-
довиця взяла участь у засіданні ро-
бочої групи Європейського зелено-
го курсу. Для України він створює і 
виклики, і нові можливості. З огляду 
на широке коло напрямів він мати-
ме вагомий вплив на нашу торгівлю 
та економічну співпрацю з ЄС.
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Поштовх до швидшого розвитку держави, 
Міноборони та ЗСУ 
АКТУАЛЬНО. Міркування на полях форуму «Україна 30. Безпека країни» про важливі  
виклики і рішення

Андрій ТАРАН,  
міністр оборони 

Недавній всеукраїнський 
захід став своєрідною 

білою книгою сектору без-
пеки та оборони. Адже під 
час його перебігу громадя-
ни мали змогу послідовно з 
перших уст почути про стан 
справ у силовому блоці дер-
жави і перспективи його 
розвитку: безпечна держа-
ва — це процвітання сус-
пільства, добробут грома-
дян та привабливість для 
бізнесу й інвесторів.

Але не менш важливим 
став і постфорумний пері-
од: це час, щоб осягнути ар-
тикульоване і почуте, і зро-
бивши відповідні висно-
вки, окреслити ті напря-
ми оборонної реформи, ку-
ди потрібно залучити біль-
ше партнерів та об’єднати 
зусилля з іншими силовими 
структурами.

Хочу зупинитися на 
трьох основних тезах.

Президент Володимир 
Зеленський очолив форум  
та продемонстрував єд-
ність у поглядах і моно-
літність у питаннях націо-
нальної безпеки.

Володимир Зеленський, 
лідер держави та Верхо-
вний Головнокомандувач 
Збройних сил України, зі-
брав топменеджмент без-
пекового сектору. Ми всі 

працюємо за різними на-
прямами, але нас об’єднує 
під єдиним керівництвом 
та скеровує вектор нашої 
діяльності глава держави. 
Як злагодження проходять 
підрозділи для успішно-
го виконання завдань, так 
і форум дав змогу вкотре 
злагодитися і звірити го-
динники складовим секто-
ру безпеки і оборони. Пре-
зидент задав тон важливої 
роботи та розставив наго-
лоси, що надзвичайно важ-
ливо для подальшої роз-
будови оборони держави. 
Вдячний Володимирові Зе-
ленському за проведення 
цього заходу, можливість 
виступити самому та по-

чути партнерів з інших ві-
домств і служб.

Оборона держави зали-
шається у пріоритетах по-
рядку денного політичного 
життя держави.

Під час форуму було на-
ведено чимало свідчень і 
аргументів — основною 
системною загрозою на-
ціональній безпеці Украї-
ни залишається Російська 
Федерація. Нещодавно Ро-
сія вкотре продемонстру-
вала всьому світові мож-
ливість початку широко-
масштабної воєнної агресії, 
зосере дивши на кордонах 
із нашою державою велику 
кількість регулярних фор-
мувань збройних сил.

І навіть їхня часткова 
передислокація з районів 
уздовж кордонів Укра-
їни не дає змоги зроби-
ти висновок, що загро-
за збройної агресії мину-
ла. За даними нашої роз-
відки та інформації від 
західних партнерів, Ро-
сія дуже повільно відво-
дить свої війська. Техні-
ка РФ усе ще залишаєть-
ся поблизу нашого північ-
ного кордону.

З огляду на російську 
агресію пріоритетними пи-
таннями для України є роз-
виток потенціалу стриму-
вання, в який входить наяв-
ність боєздатних ЗСУ, під-
готовка військового резерву 
та створення надійної сис-
теми територіальної оборо-
ни.

Міністерство оборони 
спільно з народними депу-
татами підготувало законо-
проєкти «Про територіаль-
ну оборону», «Про розвід-
ку», зміни до закону «Про 
оборону України», «Про 
Збройні Сили України». За-
вершується розроблення 
Стратегічного оборонного 
бюлетеня України та Пла-
ну оборони України. 

Стратегічний курс Укра-
їни — набуття повноправ-
ного членства в ЄС і НА-
ТО. Тому на сьогодні осно-
вними шляхами досягнен-
ня оборонної стратегії за-

лишається реформуван-
ня всього сектору оборони 
України відповідно до на-
товських стандартів. У цьо-
му контексті важливі за-
безпечення демократич-
ного цивільного контролю, 
розвиток боєздатності ЗСУ 
і всіх складових сил систе-
ми оборони. 

Під час панелей і діалогів 
у кулуарах вирішували чи-
мало важливих питань.

Під час роботи форуму 
завдяки панельним висту-
пам і кулуарним зустрічам 
поспілкувався з багать-
ма представниками нашої 
оборонки. Ми обмінюва-
лися думками про розви-
ток оборонно-промислово-
го комплексу, Державно-
го оборонного замовлення 
та інші важливі питання.

Не секрет, що основну 
роль у посиленні можли-
востей ЗСУ новою техні-

кою відіграють вітчизня-
ні оборонні підприємства. 
Ракетні комплекси «Не-
птун» і «Вільха» — мож-
ливість значно підвищити 
бойові спроможності ЗСУ, 
а їх розроблення і вироб-
ництво підкреслюють зна-
чний оборонний потенці-
ал нашої держави. На ча-
сі розроблення зенітних 
ракетних комплексів ма-
лої й середньої дальності, 
стрілецької зброї, літаків, 
кораблів, боєприпасів.

Загалом Всеукраїнський 
форум «Україна 30. Без-
пека країни» доводить, 
що діалог між державни-
ми посадовцями, керівни-
ками різних підприємств, 
представниками громад-
ськості та експертами дає 
поштовх до швидшого роз-
витку держави, зокре-
ма Міністерства оборони 
та Збройних сил України.

Уряд не регулюватиме ціни на газ  
для теплокомуненерго

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Учорашнє засідання уряду 
Прем’єр-міністр Денис Шми-

галь розпочав зі слів вдячності міні-
страм, які позавчора залишили свої 
посади. Він зазначив, що вже ексмі-
ністри розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства Ігор Пе-
трашко та інфраструктури Владис-
лав Криклій ефективно попрацюва-
ли на результат. 

«Минулий рік був безпрецедент-
ним з точки зору впливу на економі-
ку та країну загалом. Проте і в умо-
вах обмежених ресурсів реалізова-
но багато антикризових програм. У 
надзвичайно короткі строки Мін-
економіки запровадило програми 
підтримки людей та бізнесу в умовах 
коронакризи, розширено програ-
му пільгового кредитування для ма-
лого й середнього бізнесу. Міністер-
ство працювало над поліпшенням ін-
вестиційного клімату. Це лише час-
тина результатів роботи, яку буде 
продовжено й посилено наступним 
міністром. Напрям інфраструкту-
ри також, попри пандемію, отримав 
важливі оновлення. Зроблено чима-
ло суттєвих кроків для побудови й 
оновлення українських аеропортів, 
підписано концесійні угоди у двох 
портах. Уперше за тривалий час під-
писано угоди про оновлення заліз-
ничного рухомого складу», — заува-
жив Прем’єр. 

Подякував він і за роботу ексмі-
ністрові охорони здоров’я Макси-

мові Степанову, який, за словами 
Прем’єра, прийшов на посаду очіль-
ника МОЗ у надзвичайно складний 
час і разом з усією країною робив усе 
можливе, аби трансформувати ме-
дичну систему та захистити людей 
від пандемії коронавірусу. 

«Уряд продовжує стабільно пра-
цювати. Найближчим часом мі-
ністерства мають отримати нових 
очільників, перед якими стоятимуть 
чіткі завдання, критерії, вимоги що-
до ефективної роботи», — акценту-
вав Прем’єр. 

Соціально-економічні 
ініціативи

Денис Шмигаль говорив про ефек-
тивну співпрацю уряду та парламен-
ту. «Спільна комісія уряду та Верхо-
вної Ради затвердила перші проєк-
ти в межах Програми соціально-еко-
номічного розвитку регіонів. А це 1,7 
мільярда гривень, які спрямують на 
будівництво шкіл, лікарень, дитсад-
ків, поліпшення комунальної інфра-
структури, новий транспорт тощо», 
— зазначив він. 

Урядовці під час засідання Кабмі-
ну затвердили відповідне розпоря-
дження, адже регіональний розвиток 
— один із головних пріоритетів уряду. 

В Україні є багато жертв політич-
них репресій і тоталітарного режи-
му, які потребують уваги держа-
ви. Уряд затвердив порядок виплат 
компенсації реабілітованим особам. 

Торік у грудні було ухвалено так 
званий закон про інвестиційних 

нянь, який передбачає стимули для 
інвесторів. Уряд на засіданні затвер-
див постанову, яка визначає вимоги 
до техніко-економічного обґрунту-
вання інвестпроєкту зі значними ін-
вестиціями. 

«Це документ, у якому інвестор 
зазначає інформацію про підсумки 
аналізу соціально-економічних по-
казників проєкту, загальний обсяг 
державної підтримки, термін, ета-
пи його реалізації», — прокоменту-
вав Прем’єр. 

Великі інвестори вже виявляють 
зацікавленість, адже за три місяці 
роботи урядового офісу із залучен-
ня та підтримки інвестицій надійшло 
15 заявок на суму понад мільярд до-
ларів США інвестицій. Офіс супро-
воджуватиме проєкт, допомагатиме 
інвесторам у комунікації з органами 
державної та місцевої влади. 

Денис Шмигаль повідомив, що з 
20 травня цього року уряд вже не 
регулюватиме ціни на газ для тепло-
комуненерго і не зобов’язуватиме 
НАК «Нафтогаз України» продава-
ти їм блакитне паливо за фіксова-
ною ціною. 

«Це ще один важливий крок до 
створення повноцінного ринку га-
зу. Крок, який нарешті дасть змо-
гу місцевій владі взяти відповідаль-
ність перед людьми за тарифи на те-
пло й гарячу воду», — акцентував 
Прем’єр. 

Він нагадав міським головам, що, 
згідно з роз’ясненням НКРЕКП, змі-
на постачальника можлива навіть за 
умови наявності заборгованості за 

газ. І що неефективність комуналь-
них підприємств більше не покрива-
тиметься фіксованою ціною на газ. 

«Тепер усі теплокомуненерго, біль-
шість із яких належить місцевій вла-
ді, укладатимуть контракти з газо-
постачальними компаніями самостій-
но, на найвигідніших умовах на рин-
ку», — підкреслив очільник уряду. 

Від доручив керівництву Мініс-
терства громад та територій, Мініс-
терства енергетики, НАК «Нафтогаз 
України» за три тижні подати пропо-
зиції на законодавчому рівні зокрема 
щодо погашення заборгованості за 
різницю в тарифах перед ТКЕ, що 
дасть змогу місцевій владі погасити 
борги та почати працювати в нових 
умовах.

І вкотре про субсидії

1 травня набули чинності нові пра-
вила отримання субсидій, щоб їх 
отримували ті, хто потребує, а не ті, 
хто має тіньові доходи і хоче фак-
тично незаконно мати субсидії. Уряд 
вніс певні корективи до цих правил, 
щоб спростити процедуру отриман-
ня такої державної допомоги. 

«Зміни стосуються питання на-
явності кількох об’єктів житла. Так, 
власник кількох квартир у Києві 
субсидії не отримає, а власник квар-
тири в місті та будинку в селі, або 
той, хто має ще одне житло на пра-
вах спільної власності, зможе пре-
тендувати на отримання такої до-
помоги. Збільшено розмір депозиту 
(до 100 тисяч гривень), який не вра-

ховуватимуть при наданні субсидії», 
— прокоментував Денис Шмигаль. І 
запевнив, що всі, хто потребує допо-
моги держави у сплаті комунальних 
послуг, обов’язково отримають її. 

«Не отримають її ті, хто протягом 
12 місяців одномоментно здійснив 
покупку на понад 50 тисяч гривень 
— житло, авто, цінні папери, внески 
до статутних капіталів підприємств, 
благодійна діяльність, валюта, бан-
ківські метали тощо. Автоматично 
без звернення в органи соцзахисту 
перепризначать субсидії домогоспо-
дарствам, де немає критеріїв, які не 
дають права на субсидію. Це 2,5 міль-
йона домогосподарств із 3 мільйонів, 
яким раніше призначали субсидії», 
— уточнила міністр соціальної полі-
тики Марина Лазебна. 

Справи про призначення субсидій 
в окремих випадках, які раніше роз-
глядали спецкомісії, тепер розгля-
датимуть органи соцзахисту на міс-
цях. Це дасть змогу втричі скороти-
ти терміни розгляду заяв від людей. 

Як напередодні інформував заступ-
ник міністра соціальної політики Віта-
лій Музиченко, йдеться про випадки 
призначення субсидій: на понаднор-
мову площу; з урахуванням членів до-
могосподарства, яких зареєстровано в 
ньому, але не проживають, а живуть в 
іншому місці через працевлаштуван-
ня, навчання, лікування тощо; на роз-
ділені особові рахунки, тобто коли в од-
ному домогосподарстві за однією адре-
сою проживає більш ніж одна родина, 
і кошти за компослуги сплачують на 
різні особові рахунки.

ДОВІДКА «УК» 
У роботі триденного Всеукраїнського форуму «Україна 30. 

Безпека країни», який нещодавно  відбувся в Києві, взяли 
участь перші особи держави, посадовці, вітчизняні та міжна-
родні експерти, представники громадськості й дипломатично-
го корпусу. На заході обговорили теми національної безпеки 
України на тлі посилення військової присутності північного су-
сіда на кордонах держави, визначення першочергових завдань 
у проведенні реформ та розвитку сил, секторів та індустрій, що 
пов’язані з гарантуванням безпеки України, провели суспільно 
значущий діалог з питань національної безпеки із представни-
ками стратегічних партнерів держави та інші важливі питання. 
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

Сорочка Франка з альбому Пчілки
КОД НАЦІЇ. Як переселенка з Донецька відтворює одяг видатних українців

Анастасія ФЕДЧЕНКО  
(фото з архіву Тетяни ЗЕЗ)

Вишиті сорочки Лесі Укра
їнки й Тараса Шевченка 

— це не просто музейний екс
понат. Вони оживають у руках 
майстринь, і кожен охочий мо
же або вишити собі такий са
мий візерунок, або придбати со
рочку. Те саме з комірцями, які 
дівчата з інтелігентних родин 
одягали із сукнею. Їх відтворює 
переселенка з Донецька Тетя
на Зез. 

Нині вона живе в Києві, бо з 
чоловіком були вимушені ви
їхати з шахтарського міста, ко
ли його окупували кремлівські 
найманці. Вишивання Тетяна 
називає своєю війною і розві
ює міфи про те, що сорочки но
сили тільки селяни. Про це вона 
розповіла в межах спецпроєк
ту «Вишити, щоб вижити», який 
Укрінформ підготував до Все
світнього дня вишиванки.

«Коли почалися бої  
в аеропорту,  
я зрозуміла:  
це війна»

Тетяна Зез жила в центрі До
нецька. Як дружина військово
го встигла побачити і Росію, і 
Чехословаччину. 

Коли Україна проголоси
ла Незалежність, чоловік зро
бив усе, аби повернутися до
дому. Служив у Національній 
гвардії. Тетяна — піаністка, ви
кладала гру на фортепіано. Ко
ли вийшла на пенсію за вислу
гою років, зайнялася вишивкою.

«Це було за рік до початку 
Майдану і за два роки до по
чатку війни. У нас була облас
на бібліотека ім. Н. Крупської 
напроти ОДА, там було щось 
на кшталт вишивального гурт
ка. Це був такий собі протест 

проти влади Януковича, — смі
ється Тетяна. — Спершу хоті
ла купити чоловікові вишиван
ку. Але потім вирішила вишити 
сама. Та більше навчилася не в 
гуртку, а завдяки сайту «Спіл
кування за вишивкою». Позна
йомилась із багатьма вишиваль
ницями. І коли почався Май
дан, мені багато хто писав: «Їдь 
до нас».

У Донецьку вишиванки не 
надто носили, розповідає Тетя
на. Навіть якщо був якийсь те
матичний захід, зазвичай у со
рочки перевдягалися вже на 
місці. Іти містом у вишиванці 
було не прийнято.

«Закінчився Майдан, а по
тім ти в один момент чуєш на 
вулиці якісь гупання. Чоловік 
каже: «Це вибухи». Каже, що 
треба йти у військкомат. І я по
чинаю верещати: «Тільки не в 
Донецьку! Де завгодно, але не 
тут!» А він тоді вже був на пен
сії, за кілька днів приходить і 
каже: «Ти була права, я зу
стрів тих, із ким служив. А во
ни мені пропонують генераль
ську посаду. Мовляв, ми тут 
зараз молоду республіку по
будуємо, у Росії стільки пла
тять». 

Ми зрозуміли, що треба ви
їжджати. А коли почалися бої 
в аеропорту, я зрозуміла: це ві
йна. У мене ще були супереч
ки зі знайомими, я їм доводи
ла, що не може просто так бу
ти: захотіли — проголосували 
за від’єднання. Люди не розу
міли. Вони виросли в наративах 
радянських. 

Ми зібрали швейні машин
ки, книжки і деякі речі і виїха
ли 13 травня», — пригадує Те
тяна.

Думали виїхати до Льво
ва, але її мама, хоч і націо
налістка, побоювалась, мов
ляв, там буде складно «східня
кам».

Вишиванка  
як політичний жест

У Києві Тетяна зайнялася про
єктом етнографічної вишив
ки. Згодом — створенням сучас
ного одягу з вишивкою із книж
ки Олени Пчілки «Український 
народний орнамент». Каже, ідея 
відтворювати одяг визначних 
українців у якийсь момент опа
нувала її: «Так буває, що ти про
сто мусиш щось зробити. Крім 
того, я з родини інтелігенції, мій 
прадід навіть товаришував із 
Павлом Грабовським, а прабаб
ця ховала на горищі його доку
менти.

Народна вишивка — це чисни
ця, три на три, сорочки аристо
кратії, інтелігенції зроблено на 
крамному полотні — фабрично
му, тонкому, не грубому, як до
моткане, тож чисниця міняєть
ся. У вишивках Лесі Українки 
змінена чисниця. Вона навіть ме
режки трохи інакше робила. Ми 
робимо сучасний крій, щоб наші 
моделі мали модерний вигляд. Я 
б нашу роботу назвала візуаліза
цією».

Тетяна Зез може годинами 
розповідати про вишивання в ко
лах інтелігенції. У ті часи кожна 
панна повинна була вміти виши
вати. Байдуже, що. Але ця нави

чка була обов’язковою, як і зна
ння іноземних мов та гра на му
зичних інструментах.

 «Україноцентрична інтеліген
ція свідомо замовляла собі на
родне вбрання і носила, показую
чи: «Ми українці». Це почав ро
бити Шевченко. Старицький час
то носив народний одяг. Фран
ко під сюртук одягав вишиван
ку. Але вільні художники могли 
собі більше дозволити. Напри
клад, Лисенко працював у те
атрі, не міг так ходити на робо
ту. Тому у вільний час, на вечір
ки, вдягали українські сороч
ки. Так ці видатні українці по
казували свою українськість. Це 
була політична боротьба», — по
яснює Тетяна.

Аби вдягти сорочку, потріб
но було мати мужність. Скажі
мо, збереглися листи письменни
ці Людмили СтарицькоїЧерня
хівської, у яких вона описує ди
тинство. Пише, що через укра
їнську мову та вишиті сорочеч
ки інші дворянські діти дивили
ся на неї та її родину як на не
нормальних. Є спогади, як Мико
ла Лисенко організував новоріч
не свято. Щойно пройшла «офі
ційна» частина, всі перейшли на 
російську, Лисенко навіть робив 
зауваження.

 «Думаю, це була спільнота на
ціоналістівінтелігентів, яка три

малася купи, а загал був різ
ний, як і тепер. За українську мо
ву, виступи могли ув’язнити, як, 
скажімо, Драгоманова», — роз
повідає Тетяна Зез.

Крім того, жінки з інтелігент
них родин з темними сукнями 
вдягали білі вишиті комірці. У ро
дині Олени Пчілки їх вишива
ли народними орнаментами. І це 
теж було своєрідним маніфестом.

Команда проєкту складається 
із науковців та вишивальниць. Іс
торикимистецтвознавці (Окса
на Константинівська, Мари
на Олійник) досліджують старо
винні сорочки та описують, а ви
шивальниці відтворюють. Про
єкт живе за рахунок самої Те
тяни Зез. Щось вдається прода
ти, комусь щось пошити на за
мовлення. Спонсорів немає.

«Це трохи втомлює — не мати 
фінансування. Але це для мене 
як війна, моя війна на культур
ному фронті. Треба проводити 
українізацію. Ми, вихідці з Доне
цька, відчуваємо небезпеку шкі
рою. Якщо не українізувати і ні
чого не робити, то нічого й не буде 
хорошого. Просто в Києві інакша 
атмосфера, люди більш безпеч
ні, але й тут достатньо тих, ко
му байдуже, російська чи україн
ська. А ми їхали з Донецька, щоб 
боротися за Україну».

Повернути  
Україні еліту

Кожен охочий може замови
ти таку саму сорочку, як у Ле
сі Українки, чи відшити за орна
ментом. Одну із сорочок Лесі 
Українки відтворювали лише за 
фрагментами рукавів. А на від
шиття сорочки Марії Занько
вецької пішло 325 годин. Сороч
ку Шевченка можна зробити за 
день, адже там вишито тільки ко
мір.

 «Візитівкою нашого проєкту 
я пропонувала зробити сорочку 
Шевченка і комірець Пчілки, які 
можна вишити за вечір. Батька 
нації й мами нації. У нас лиши
лися ті речі, що можуть бути ві
зитівкою України як представ
ницькі подарунки. Чому це так 
важливо? Та тому, що це не про
сто народні сорочки, а сорочки 
Тараса Шевченка, Лесі Україн
ки як державні маркери. Радян
ський Союз витравлював понят
тя української еліти. Я про Олену 
Пчілку вперше почула 2012 ро
ку! А з Лесі Українки в СРСР 
зробили якусь комуністку. Тому 
потрібно порушувати тему елі
ти, осучаснювати її», — переко
нана переселенка.

Олена Пчілка вміла вишива
ти, але не мала для цього часу. 
Багато вишивали і добре шили 
Ізидора Косач, Ольга Косач, Ле
ся Українка. Леся, наприклад, 
вишила сорочечку Михайлико
ві Кривинюку — синові сестри 
Ольги.

«Коли я побачила сорочку Іва
на Франка, була здивована, бо 
її виконано полтавськими тех
ніками, але візерунок з альбому 
Пчілки. І сорочка Лисенка так са
мо звідти», — розповідає Тетяна 
Зез.

Олена Пчілка збирала в се
лах орнаменти і класифікува
ла їх. Брат Михайло Драгоманов 
спонукав її до цього. Зрештою та
кий етнографічний чин вилився в 
одну з найкращих і найповніших 
добірок узорів.

«Вважаю, що вона має бути на
стільною книгою кожної виши
вальниці. Там стільки орнамен
тів, що можна вишивати все жит
тя!» — каже Тетяна.

Ахтем Сеітаблаєв в сорочці  
Михайла Старицького

Софія Волошина в сорочці гетьманівни Скоропадської

Ірма Вітовська в сорочці Марії 
Заньковецької

 Вишивання Тетяна Зез називає своєю війною
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки  

і оборони України від 14 травня 2021 року «Про  
пропозиції до Бюджетної декларації на 2022—2024 роки 

за статтями, пов’язаними із забезпеченням  
національної безпеки і оборони України»

Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 

року «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2022—2024 роки за статтями, пов’язаними 
із забезпеченням національної безпеки і оборони України» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введе-
ного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
м. Київ                                                                                 Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
18 травня 2021 року
№ 196/2021

Введено в дію 
Указом Президента України 

від 18 травня 2021 року № 196/2021
РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України
від 14 травня 2021 року

Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2022—2024 роки за статтями,  
пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України

За результатами розгляду пропозицій до Бюджетної декларації на 2022—2024 роки за 
статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України, відповід-
но до абзацу п’ятого пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про Раду національної 
безпеки і оборони України» Рада національної безпеки і оборони України ВИРІШИЛА:

1. Кабінету Міністрів України:
1) передбачити у Бюджетній декларації на 2022—2024 роки:
видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5 від-

сотків від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і обо-
рони України;

право Кабінету Міністрів України щодо надання державних гарантій для забезпечення ви-
конання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредита-
ми (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обо-
роноздатності і безпеки держави;

2) забезпечити під час підготовки проектів законів про Державний бюджет України на 
2022, 2023, 2024 роки збільшення обсягу видатків на національну безпеку і оборону України 
з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог законодавства до перегляду дохідної 
частини державного бюджету;

3) внести у місячний строк в установленому порядку на розгляд Верховної Ради Украї-
ни законопроект про внесення змін до статті 33 Бюджетного кодексу України (щодо скла-
дання Бюджетної декларації за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної без-
пеки і оборони України) стосовно врегулювання процедури складання Бюджетної деклара-
ції за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України, з ура-
хуванням положень Конституції України та Закону України «Про Раду національної безпеки 
і оборони України».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ДАНІЛОВ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони  
України від 14 травня 2021 року «Щодо визначення  

членів комісії з проведення конкурсу на посаду  
Директора Бюро економічної безпеки України  

від Ради національної безпеки і оборони України»
Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 

року «Щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро еко-
номічної безпеки України від Ради національної безпеки і оборони України» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введе-
ного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
м. Київ                                                                            Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
18 травня 2021 року
№ 197/2021

Введено в дію
Указом Президента України

від 18 травня 2021 року № 197/2021
РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України
від 14 травня 2021 року

Щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро  
економічної безпеки України від Ради національної безпеки і оборони України

Відповідно до частини третьої статті 15 Закону України «Про Бюро економічної безпеки 
України» Рада національної безпеки і оборони України ВИРІШИЛА:

Визначити членами комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економіч-
ної безпеки України:

ЛИТВИНЕНКА Олександра Валерійовича — директора Національного інституту стратегіч-
них досліджень;

МИЛОВАНОВА Тимофія Сергійовича — радника Керівника Офісу Президента України 
поза штатом, виконуючого обов’язки генерального директора державного підприємства 
«Націо нальний фонд інвестицій України»;

СВИРИДЕНКО Юлію Анатоліївну — Заступника Керівника Офісу Президента України.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ДАНІЛОВ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони  
України від 14 травня 2021 року «Щодо окремих  
заходів із забезпечення інформаційної безпеки»

Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 

року «Щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки
і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національ-

ної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
м. Київ                                                                                  Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
18 травня 2021 року
№ 198/2021

Введено в дію 
Указом Президента України 

від 18 травня 2021 року № 198/2021
РІШЕННЯ 

Ради національної безпеки і оборони України
від 14 травня 2021 року

Щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки
За результатами розгляду питання щодо забезпечення національних інтересів в інфор-

маційній сфері Рада національної безпеки і оборони України ВИРІШИЛА:
1. Кабінету Міністрів України:
розробити та затвердити програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в 

частині матеріально-технічного забезпечення побудови оператором — Концерном радіомов-
лення, радіозв’язку та телебачення, що перебуває в управлінні Адміністрації Державної служ-
би спеціального зв’язку та захисту інформації України, загальнонаціональної цифрової бага-
токанальної телемережі МХ-7, передбачивши залучення коштів в обсязі 490,0 млн гривень 
під державні гарантії;

рекомендувати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення вжити за-
ходів, спрямованих на демонополізацію сфери цифрового телебачення та завершення про-
цесу залучення Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення до виконання функцій 
оператора мережі цифрового мовлення.

2. Внести зміну до підпункту 9 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 5 листопада 2020 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2021 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної без-
пеки і оборони України», введеного в дію Указом Президента України від 5 листопада 2020 
року № 486, виклавши його в такій редакції:

«9) передбачити можливість надання державних гарантій у 2021 році суб’єктам господа-
рювання — резидентам України за кредитами (позиками), які залучаються для фінансуван-
ня програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для потреб дер-
жавних замовників оборонних закупівель: Міністерству оборони України — 15 510,0 млн гри-
вень; Міністерству внутрішніх справ України — 4000,0 млн гривень; Адміністрації Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України — 490,0 млн гривень».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ДАНІЛОВ

У роботі з пацієнтами 
бачити насамперед людину
КАДРИ НА ЗАВТРА. В Уманському медичному коледжі комплексно 
підходять до підготовки та виховання майбутніх фахівців

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

На сучасному етапі пере-
творень в освіті Укра-

їни у процесі спрямування 
її до європейських стандар-
тів загострюється проблема 
підвищення якості та зміс-
ту підготовки фахівців се-
редньої ланки медичної га-
лузі. Медичні заклади мають 
здійснювати професійну під-
готовку компетентного фа-
хівця, спроможного не лише 
надавати медичні послуги, а 
й підвищувати рівень якос-
ті охорони здоров’я загалом.

Пандемія COVID-19 уко-
тре засвідчила, що здоров’я 
населення — одна з найбіль-
ших цінностей, необхідний 
компонент розвитку і соці-
ально-економічного процві-
тання держави. Нині стрім-
ко зростає роль фельдшера 
та медичної сестри як фахів-
ців, що першими контакту-
ють з пацієнтом, його роди-
ною та оточенням і опікують-
ся ним у лікувальних закла-
дах і вдома протягом життя.

Постійне 
вдосконалення 
освітніх 
технологій 

Уже 95 років поспіль 
Уманський медичний ко-
ледж здійснює підготов-
ку медичних працівників 
середньої ланки для галу-
зі охорони здоров’я України. 
Нині це сучасний заклад фа-
хової передвищої освіти, ме-
та діяльності якого — фор-
мування освіченої, гармоній-
но розвиненої особистості, 
здатної до постійного онов-
лення знань, професійної мо-
більності та швидкої адапта-
ції до змін розвитку суспіль-
ства з високою професійною 
компетентністю та загаль-
ною культурою. 

Як зазначає керівник за-
кладу освіти Юрій Скоро-
бреха, коледж постійно ру-
хається вперед, маючи під 
ногами твердий ґрунт досві-
ду, знань і традицій україн-
ської медичної школи, гар-
ну навчальну базу. Про-
те мета професійної підго-
товки — формування ком-
петентних фахівців, які мо-
жуть максимально втілю-
вати свій потенціал у певній 
галузі медичної діяльності. 
А це завдання має викону-
вати колектив, який постій-
но вдосконалюється, працює 
над поглибленням своєї ви-
кладацької та виховної май-
стерності.

За період існування за-
клад освіти випустив понад 
23 тисячі фахівців серед-
ньої ланки, які нині успіш-
но працюють на ниві охорони 
здоров’я України. Соціаль-
но-економічні та соціально-
психологічні зміни, розвиток 
новітніх технологій у галу-
зі охорони здоров’я, панде-
мія COVID-19 значно підви-
щили вимоги до якості діяль-
ності медичного персоналу, 
спонукали до вдосконален-
ня сестринської справи, під-

вищення ефективності під-
готовки кваліфікованих ка-
дрів та їхнього раціонального 
використання. Без упрова-
дження нових освітніх тех-
нологій, сучасних техноло-
гій в організації сестринської 
допомоги, матеріальної та 
правової підтримки медич-
них фахівців середньої лан-
ки подальше вдосконален-
ня системи охорони здоров’я 
неможливе.

З огляду на ці обставини 
колектив коледжу, як зау-
важила заступник дирек-
тора з навчальної роботи 
Юлія Мамбик, постійно пра-
цює над удосконаленням пе-
дагогічних освітніх техноло-
гій. Викладачі намагаються 
прищепити здобувачам осві-
ти розуміння, що медичний 
працівник середньої ланки 
нині — це партнер лікаря і 
виконує багато самостійних 
функцій. Він збирає інфор-
мацію про хворого, вивчає 
його потреби і проблеми, реа-
лізує план лікування пацієн-
тів певних груп відповідно до 
призначень лікаря, ставить 
до відома лікаря про зміни 
у здоров’ї хворого, спільно з 
лікарем бере участь в обхо-
дах. Фахівець середньої лан-
ки здатний діяти незалежно 
та у співпраці з іншими спе-
ціалістами галузі.

Змішане навчання під час 
пандемії COVID-19 вносить 
корективи в освітній процес, 
проте навіть у таких склад-
них умовах викладачі до-

кладають максимум зусиль 
для розвитку тих компетен-
цій медичного працівника, 
які важливі для професійно-
го самовдосконалення: усві-
домлення та сприйняття мо-
рально-етичних норм пове-
дінки стосовно пацієнтів та 
колег, оволодіння та додер-
жання норм здорового спосо-
бу життя, потреба вчитися, 
наполегливість у досягнен-
ні мети, адаптивність та ко-
мунікабельність, знання іно-
земних мов, набуття навичок 
роботи з комп’ютерною тех-
нікою, дослідництва. 

Фах медсестри 
та фельдшера 
почесний  
і складний

На думку завідувачки 
практичного навчання коле-
джу Наталії Довгань, у ка-
рантинних умовах завдання 
закладу має кілька важли-
вих складових. А саме: збага-
тити студентів теоретичними 
знаннями, озброїти їх ґрун-
товними практичними нави-
чками, а головне — спряму-
вати здобувачів освіти на са-
монавчання, саморозвиток 
і самореалізацію у власній 
професійній діяльності.

Професія медика вима-
гає особливо високої мораль-
ної культури, виховання до-
бра, милосердя та любові до 
людей. Саме цьому сприяє 
постійна співпраця волон-

терських загонів коледжу з 
Уманським центром реабілі-
тації дітей- інвалідів, облас-
ним дитячим притулком в 
Умані, Будинком ветеранів. 
У цих закладах майбутні ме-
дики — часті гості. Такий на-
прям роботи дає змогу поєд-
нати фахову майстерність з 
високими моральними якос-
тями.

Важливий етап у підго-
товці кваліфікованих медич-
них працівників — вихован-
ня громадянина й патріота 
Української держави. Для 
цього в коледжі систематич-
но відбуваються тематич-
ні заходи народознавчого та 
патріотичного спрямування: 
концерти, вікторини, кон-
курси інсценізованої україн-
ської пісні, екскурсії історич-
ними місцями України тощо.

Студент-медик — це взі-
рець здорового способу жит-
тя. Саме це доводять влас-
ним прикладом студенти ко-
леджу. Щорічно найкращі 
спортсмени закладу посіда-
ють призові місця у загаль-
номіських змаганнях з во-
лейболу, баскетболу, легкої 
та важкої атлетики. Серед 
спортсменів навчального за-
кладу є переможці україн-
ських турнірів з веслуван-
ня та латиноамериканських 
танців.

Колектив коледжу постій-
но займається профорієнта-
ційною роботою серед учнів 
шкіл, гімназій, ліцеїв міста, 
району, області та сусідніх 
прилеглих територій. Робо-
ту закладу висвітлюють на 
сайті, телебачення міста, ін-
ші засоби масової інформа-
ції. Стають дедалі популяр-
нішими дні відкритих две-
рей, ярмарки вакансій тощо.

Цьогорічна вступна кам-
панія з огляду на неординар-
ні умови також матиме осо-
бливості, але, як зазначив 
Юрій Скоробреха, викладачі 
впевнені, що вступники ви-
тримають їх достойно.

Лікарське мистецтво фор-
мується не відразу. Примі-
ром, уміння правильно гово-
рити про хворобу, викладати 
факти так, щоб вони сприяли 
не погіршенню, а поліпшен-
ню стану хворого, виробля-
ються поступово. Як і багато 
інших умінь і навичок. Саме 
тому в Умані триває актив-
ний пошук оптимального ва-
ріанта розв’язання пробле-
ми встановлення пріорите-
тів модернізації навчально-
виховного процесу, зокрема 
професійно-практичної під-
готовки в медичному коле-
джі. Сучасна модель надан-
ня медичних послуг орієнто-
вана на людину, а не на хво-
робу. 

Як зазначила заступни-
ця директора з гуманітарної 
освіти та виховання Вален-
тина Домбровська, профе-
сії медсестри та фельдшера 
не тільки почесні, а й складні. 
Той, хто щиро любить меди-
цину, не боїться труднощів і 
відчуває всю глибину відпо-
відальності, зможе сказати, 
що знайшов своє покликан-
ня на нелегкій стежині слу-
жіння людям.

Опанування професії під час тижня навчальних дисциплін 
у коледжі

Постійними в закладі освіти стали зустрічі з ветеранами 
медичної справи
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Закрити не можна зберегти
ПРОБЛЕМА. Оптимізація освітньої мережі — одне з найболючіших питань, що постало  
перед територіальними громадами

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Десять загальноосвітніх шкіл 
різних ступенів та дев’ять дит-

садків — така освітня мережа у 
Крупецькій територіальній гро-
маді Дубенського району на Рів-
ненщині. На 250 квадратних кіло-
метрах розташовано 25 населених 
пунктів, що входять до складу гро-
мади, в якій 9,5 тисячі жителів.

«Територія в нас, як бачите, чи-
мала, відстані між населеними 
пунктами теж. Та й мережа закла-
дів освіти розгалужена. Ось тіль-
ки як її утримувати? — чи то мене, 
чи то себе запитує голова громади 
Віталій Мошкун. — Демографіч-
на ситуація не дуже тішить: на-
роджується в середньому дві-три 
дитини на місяць, тоді як відхо-
дить за вічну межу з десяток зем-
ляків».

Проблематика, що 
виникла не сьогодні

У нашій короткій розмові — гли-
бокі й системні проблеми, які ви-
никли давно. І звісно, не лише в цій 
громаді. До слова, Крупецька гро-
мада, яка утворилася 2016 року, — 
одна з фінансово найуспішніших 
в області. Ще недавно вона мала 
так звану реверсну дотацію, тоб-
то спрямовувала до держбюджету 
50% перевиконання планових над-
ходжень ПДФО. Адже тут чима-
ло інвесторів, які створюють сучас-
ні робочі місця з конкурентною для 
нинішнього непростого часу опла-
тою праці. Тепер, коли до грома-
ди добровільно приєдналося біль-
ше навколишніх сіл, реверсної до-
тації вже не сплачують. Але хоч 
пандемія добряче підкосила розви-
ток бізнесу, власний бюджет вико-
нують.

Цій громаді як першопрохідце-
ві децентралізації коштом так зва-
них підйомних від держави в по-
передні роки вдалося модернізу-
вати заклади освіти. Нині тут усю-
ди енергоощадні вікна, двері й да-
хи, утеплили все, що могли, істот-
но скоротивши витрати на енерго-
носії. Економія, здається, вже осе-
лилася в крові у крупівців. Понизи-

ли статус кількох шкіл, оцінивши 
їхню роботу насамперед за підсум-
ками ЗНО останніх років. 

І все одно слова Віталія Мошку-
на стали для мене одкровенням: 
«Видатки на освіту й нині заби-
рають 65% бюджету громади. Це і 
оплата праці шкільних технічних 
працівників, і комунальні плате-
жі, й утримання дитячих садочків. 
Адже дошкільників не вносять у 
розрахунок освітньої субвенції. А 
якби вносили, бо це теж педагогічні 
працівники, була б підмога місце-
вому самоврядуванню, в якого ни-
ні забагато делегованих державою 
повноважень, не підкріплених фі-
нансовим ресурсом. 

Ми зайнялися оптимізацією 
сільських шкіл. Для того, щоб утво-
рився клас, потрібно не менш як 10 
учнів. Проводимо громадські слу-
хання, пояснюємо це людям, пе-
реконуємо, що підвозитимемо їх-
ніх дітей до опорних шкіл, де ліп-
ша матеріальна база. Вони ж пита-
ють: а якщо дороги поперемітає, як 
цієї зими, тоді що? Шкільний авто-
бус там і залишиться?»

Питання, з одного боку, риторич-
ні, з іншого, — цілком справедливі. 
Будьмо відверті: радянський сте-
реотип «Немає школи — немає се-
ла» таки міцно засів у наших го-
ловах. Звісно, мамі краще, щоб її 
дитина вчилася неподалік. А про 
якість освіти люди на селі замис-
люються менше. А про фінанси 
громади, як і про те, що живемо в 
цілком нових адміністративних ре-
аліях, — і поготів.

Чому не вистачає 
освітньої субвенції?

Тому й приходять люди з ви-
могами до влади, яка до них най-
ближча. До речі, всі громади те-
пер у прямих відносинах з держ-
бюджетом. Тобто освітня субвенція 
надходить на їхні рахунки. 

«Але алгоритм її розрахунку чо-
мусь постійно змінюється, — ка-
же голова Володимирецької тери-
торіальної громади Вараського ра-
йону Василь Ковенько. — Нині во-
на залежить і від кількості класів, і 
від їх наповнюваності, й від відсо-
тка сільського населення. Так-от, 
120 мільйонів гривень цьогорічної 
освітньої субвенції на понад 5 ти-
сяч наших учнів — це в середньо-
му 23 тисячі на школяра за рік. А 
приміром, у школі в селі Малі Тел-
ковичі, де лише 6 учнів, ця цифра 
набагато вища». 

Звісно, жодних перспектив така 
школа не має. Варіант розв’язання 
проблеми — возити школярів у се-
ло Біле. Але для цього потрібен ав-
тобус. Урядова програма «Шкіль-
ний автобус» передбачає можли-
вість його придбання за двох умов: 
по-перше, співфінансування з бю-
джету громади, по-друге, пони-
ження статусу або закриття на-
вчального закладу. Тобто саме так 
держава стимулює до оптимізації 
освітньої мережі, по суті, не зали-
шаючи вибору.

Хоч теоретично цей вибір є: як-
що дошкілля, шкільна та поза-
шкільна освіта — компетенція гро-
мади, то їй і вирішувати, де і скіль-
ки закладів утримувати і який са-
ме відсоток надбавки, передбаче-
ної урядовою постановою, плати-
ти педагогам за престижність їх-
ньої праці.

А оскільки коштів освітньої суб-
венції не вистачає, вчителі в різ-
них громадах Рівненщини постій-
но виходять на акції протесту. Од-
ні виступають проти рішень гро-
мади про закриття чи пониження 

статусу закладів, інші — за випла-
ту надбавок за престижність. Ни-
ні з максимальних 20% у більшос-
ті громад платять лише 5. Та з но-
вого навчального року не обіцяють 
і цього. А з телевізійних екранів пе-
дагоги чують, що їм укотре… під-
вищили зарплати.

«Ось чому в цьому надчутливо-
му питанні має бути співвідпові-
дальність влади різних рівнів, — 
каже Василь Ковенько. — Бо коли 
до мене приходить сотня вчителів 
і вимагає надбавок, відповідаю: я 
не проти максимального їх розміру 
для всіх. Скажіть тільки, де взяти 
на це гроші? Відповіді поки що не-
має. Тому влада на всіх рівнях має 
сказати: оптимізація освітньої ме-
режі неминуча». 

У тих громадах, де це зробили 
раніше, проблем значно менше.

Ключове — знайти 
порозуміння

Ніде правди діти: в районах у їх 
колишніх межах робити цього не 
поспішали. Бо хоч тут і відповіда-
ли за заклади загальної середньої 
освіти, але не мали змоги ухвалю-
вати рішення про оптимізацію ме-
режі без згоди органів місцево-
го самоврядування. Ті ж не несли 
жодної фінансової відповідальнос-
ті за утримання шкіл. Тому зде-
більшого виступали проти їхньої 
оптимізації, побоюючись викли-
кати на себе вогонь педагогів у пе-
реддень місцевих виборів. А тепер 
опинилися віч на віч із серйозною 
проблемою. 

До речі, питання фінансуван-
ня освіти в нашій країні, як на ме-
не, політизовано. Замість прозо-
рого розрахунку коштів освітньої 
субвенції маємо постійні спекуля-
ції на цій чутливій темі. Тому Ва-
силь Ковенько має рацію: час наре-
шті їх припинити і сказати людям 
правду.

«На Рівненщині вартість навчан-
ня учня обходиться в середньому у 
8—12 тисяч гривень на рік. Усього є 
586 шкіл. У чотирьох із них до 10 ді-
тей. Тут на одного школяра держа-
ва витрачає утричі-вчетверо біль-
ше. У 13 школах менш як 40 учнів, 
у 31 — менш як 100, — наводить 
статистику перший заступник го-
лови Рівненської ОДА Сергій По-
долін. — А в 70 школах учні досі на-
вчаються у дві зміни. 

Оптимізація — це насамперед 
підвищення якості надання освіт-
ніх послуг у сучасному освітньому 

просторі, а не навчання у пристосо-
ваних приміщеннях без внутріш-
ніх вбиралень, де один учитель ви-
кладає кілька предметів. Ми стави-
мо питання так: голови громад ма-
ють провести аудит освітньої ме-
режі й у контексті подальшого со-
ціально-економічного розвитку 
своєї території, зокрема демогра-
фічної ситуації, напрацювати по-
кроковий у жодному разі не рево-
люційний план її оптимізації. Йо-
го слід розраховувати на 3-4 роки, 
і ключове тут — комунікація з гро-
мадою, детальні роз’яснення, наві-
що ми це робимо. 

Застерігаємо голів громад від за-
криття шкіл. Їх слід перепрофілю-
вати, скажімо, під заклади поза-
шкільної освіти. Адже всім учням 
ходити до школи за сто метрів не 
вийде. Натомість держава осно-
вний фінансовий ресурс спрямовує 
в конкурентоспроможні школи».

Ідеться і про освітню субвенцію, і 
про програми «Шкільний автобус» 
та «Нова українська школа», і про 
швидкісний інтернет для глибинки. 

Нині на Рівненщині десять шкіл 
зовсім без інтернету, ще в десяти 
його відімкнули за несплату, а в 70 
сплачують за швидкісний, а отри-
мують… повільний. Ось що виявив 
аудит. Про які сучасні підходи до 
організації освітнього процесу тут 
можна говорити? І це зона відпові-
дальності керівників територіаль-
них громад.

Тому шлях до якісної освіти 
один: конструктивне об’єднання 
зусиль учителів, батьків, місцевого 
самоврядування, виконавчої вла-
ди в областях і, звісно, профільного 
міністерства. Адже завдання у них 
спільне і єдине — конкурентоспро-
можний у непростому сучасному 
світі випускник. Вочевидь, грома-
дам тут потрібен бодай невеликий 
перехідний період, щоб напрацю-
вати сценарії оптимізації. Від офі-
ційного Києва сьогодні потрібна 
чітка формула освітньої субвенції, 
аби на місцях розуміли, на що її ви-
стачить завтра, а на що слід дода-
ти із власних ресурсів. Тоді не до-
ведеться думати, де поставити ко-
му в заголовку. 

Насамкінець. 12 травня Кабі-
нет Міністрів ухвалив рішення про 
створення Фонду розвитку сіль-
ських територій. А це додаткові фі-
нансові ресурси для поліпшення 
інфраструктури, зокрема шкільної.

КОМЕНТАР

«Вихід із ситуації бачу  
в перерозподілі»

Олександр СЛОБОЖАН,  
виконавчий директор Асоціації міст України:

— Оскільки на Рівненщині висока народжуваність, проблема нестачі коштів 
освітньої субвенції відчувається поки що менш гостро, ніж в інших областях. 
Однак і тут вона вже помітна. 

Першою до нас звернулася Сарненська територіальна громада. Тут не ви-
стачає коштів на виплату надбавок педагогам за престижність їхньої праці. 

Річ у тім, що традиційно обсяг освітньої субвенції, яку спрямовують на міс-
ця, на 20% менший від потреби. Цього року в мінусах опинилися ті громади, які 
щойно приєднали до себе сільські території, як-от Сарненська, адже коефіці-
єнт розрахунків їм залишили як для міських. 

Ми вже домовилися з міністром освіти і науки про зміну формули освітньої 
субвенції на 2022 рік. А поки що вихід із ситуації бачу в перерозподілі освітньої 
субвенції зокрема для Рівненщини як нашої демографічної колиски. До речі, 
для п’яти областей уряд такий перерозподіл уже зробив. Однак це не означає, 
що ми маємо припинити оптимізацію та модернізацію освіти на місцях. 

Пандемія пришвидшила цифровізацію, і наші вчителі потребують ще й від-
повідних технічних рішень, щоб бути цікавими учням. І тут Асоціація міст Укра-
їни активно співпрацює з Кабінетом Міністрів, зокрема уклали меморандум з 
Мінцифри. Мета — разом запровадити в освіті нові програмні продукти, які 
прийдуть на допомогу вчителям та учням незалежно від того, де вони живуть 
— на Печерських пагорбах чи у глибинці. Адже децентралізація — це насампе-
ред рівний доступ до високоякісних послуг. Тому днями вручив Рівненському 
міському голові сертифікат майже на 3 мільйони гривень на обладнання елек-
тронними освітніми ресурсами десяти кабінетів математики, десяти — почат-
кових класів та десяти — дошкільної освіти. І це лише початок.      

В опорному закладі «Крупецька ЗОШ І-ІІІ ступенів»  застосовують сучасні методи організації освітнього процесу 
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МЕДИЦИНА

«Найбільшим своїм досягненням  
вважаю створення високоефективної 

методики реабілітації»

Володимир Козявкін — док-
тор медичних наук, відомий нау-
ковець і дослідник, фахівець у га-
лузі неврології та медичної реабі-
літації. Сформовану під його ке-
рівництвом Трускавецьку школу 
реабілітації добре знають не ли-
ше в Україні, а й у багатьох краї-
нах світу. Міжнародна реабіліта-
ційна клініка Козявкіна — це ба-
гаторічний досвід реабілітації па-
цієнтів з різноманітними невроло-
гічними захворюваннями, йдеться 
і про дитячий церебральний пара-
ліч, наслідки травм і захворювань 
центральної нервової системи, за-
тримку моторного розвитку в ді-
тей, аутизм та інші розлади аутис-
тичного спектра тощо. 

Лікують хворих  
з усього світу

Інноваційна та ефективна реабі-
літація за методом професора Ко-
зявкіна завоювала широкий між-
народний авторитет. Понад 70 ти-
сяч пацієнтів з усього світу про-
йшли курс реабілітації за цією ме-
тодикою. В енциклопедичному ви-
данні з дитячої ортопедії за редак-
цією німецького професора Ф. Ні-
тарда метод Козявкіна внесено до 
четвірки найефективніших кон-
сервативних способів реабілітації 
пацієнтів з ураженням нервової 
системи та дитячим церебральним 
паралічем.

Сам Володимир Ілліч, незважа-
ючи на досягнення та численні на-
городи, надзвичайно скромний та 
лаконічний у відповідях на запи-
тання про нього, його клініку. «Ду-
же важливо, щоб твої справи гово-

рили самі про себе», — перекона-
ний він. Результат його справ — 
пацієнти, в яких завдяки Міжна-
родній клініці реабілітації значно 
покращується якість життя. І їх-
нього власного життя, і, звичай-
но, рідних. Уявіть лише неймовір-
ні емоції мами, яка привезла сво-
го сина до клініки на візочку, а вже 
після першого курсу реабілітації 
він почав ходити з нею за руку!

І таких красномовних результа-
тів роботи фахівців клініки — де-
сятки тисяч. Не лише українці, а й 
дедалі більше іноземців зі своїми 
дітьми, які вражені різними невро-
логічними захворюваннями, при-
їжджають до курортного Трус-
кавця, сподіваючись на диво ліку-
вального методу Козявкіна. І їх-
ні сподівання здебільшого справ-
джуються.

УК Володимире Іллічу, ви — ав-
тор принципово нової техноло-
гії лікування хворих на дитячий 
церебральний параліч — систе-
ми інтенсивної нейрофізіологіч-
ної реабілітації, відомої у світі як 
«Метод Козявкіна», засновник 
Міжнародної реабілітаційної клі-
ніки, де лікують хворих з усього 
світу. Ваша наукова та практич-
на діяльність відзначена багатьма 
нагородами, серед яких зокрема 
присвоєння звання Героя Укра-
їни. Яка нагорода для вас найдо-
рожча? Що вважаєте найбільшим 
своїм досягненням?
— Найбільшим своїм досягненням 
вважаю створення високоефек-
тивної методики реабілітації, яка 
свого часу отримала визнання як 
в Україні, так і у світі. Впродовж 

останніх тридцяти років з пози-
тивним стабільним результатом 
у 98% хворих у нашій клініці про-
йшли курс реабілітації понад 70 
тисяч пацієнтів з 63 країн світу, в 
тому числі з Польщі, Німеччини, 
Австрії, Румунії, США, Кувейту, 
Катару, ОАЕ та інших. 

УК Як відчули, що головна спра-
ва вашого життя, на яку потрібно 
спрямувати всі знання та енергію, 
— лікування саме хворих з ДЦП?
— Бажання займатися віднов-
ним лікуванням пацієнтів з хро-
нічною неврологічною патологією 
з’явилося ще у студентські роки 
під час навчання в Гродненсько-
му медінституті (Білорусь). Пре-
мійований за наукову роботу по-
їздкою до скандинавських країн у 
складі студентської делегації, був 
вражений високим рівнем допомо-
ги хворим з хронічною неврологіч-
ною патологією. Досягнути такого 
високого рівня реабілітаційної до-
помоги пацієнтам у нашій країні 
стало мрією.

Багато років разом з однодум-
цями віддав пошуку принципово 
нових, немедикаментозних мето-
дів допомоги хворим з органічними 
ураженнями мозку та створенню 
центрів, які б відповідали міжна-
родним стандартам високоефек-
тивних медичних технологій реа-
білітації.

УК Метод Козявкіна — як він до 
вас прийшов? Це було осяяння чи 
важка копітка праця, мислення та 
аналіз, що допомогли дійти пев-
них висновків? Чи все разом?
— Досвід роботи неврологом, ма-
нуальним терапевтом і спостере-
ження за змінами тонусу м’язів 
у дорослих після маніпуляції на 
хребті спонукали до ідеї викорис-

тання методик мануальної тера-
пії в дітей, адаптувавши їх до ана-
томо-фізіологічних особливостей 
дитячого організму. Результат 
такого нового підходу всередині 
1980-х років перевищив усі спо-
дівання: зниження м’язового то-
нусу в хворих на спастичні форми 
церебрального паралічу, збіль-
шення в них об’єму рухів спосте-
рігали як лікуючі лікарі, так і самі 
пацієнти та батьки хворих дітей. 

УК У чому полягає ваша унікальна 
методика лікування церебраль-
ного паралічу?
— В основі системи реабіліта-
ції лежить полімодальний підхід 
із застосуванням різнобічних ме-
тодів впливу на пацієнта. Осно-
вним компонентом методики є 
біо механічна корекція хребта та 
великих суглобів, які в поєднан-
ні з комплексом лікувальних за-
ходів — таких, як рефлексотера-
пія, спеціальна система масажу, 
мобілізувальна гімнастика та ін-
ші, що взаємодоповнюють і поси-
люють одна одну, спрямовані на 
досягнення основної мети реабілі-
тації — покращення якості життя 
хворих на дитячий церебральний 
параліч та їхньої соціальної адап-
тації.

Добору кадрів 
надають особливого 
значення

УК У перший рік незалежнос-
ті України ви прийняли рішення 
створити клініку, яка б не залежа-
ла від бюджетного фінансування. 
Завдяки чому вам вдалося вивес-
ти її на такий високий рівень — 
як за внутрішнім наповненням, 

тобто власне лікуванням, так і за 
зовнішнім виглядом, адже ство-
рення комфорту та домашнього 
затишку також є частиною реабі-
літації?
— Реальна ціль, системний підхід 
до справи, створення необхідних 
структур і технологій, постійне на-
вчання та вдосконалення й головне 
— бажання допомогти хворим.

УК Яким чином добираєте кадри 
у вашу клініку? Як передаєте до-
свід працівникам реабілітаційно-
го центру? Яка філософія його ко-
лективу?
— Добору кадрів надаємо особли-
вого значення, адже людина по-
винна мати не лише добру профе-
сійно-кваліфікаційну підготовку, 
а й володіти діловими та відповід-
ними особистісними якостями. Ко-
жен претендент проходить усну 
співбесіду та скеровується на пе-
ревірку теоретичних знань. Ува-
гу звертаємо на поведінку претен-
дента, його манеру спілкування, 
зовнішній вигляд, цілі та установ-
ки, мотивацію. Приймаючи пози-
тивне рішення, претендента за-
прошуємо на роботу та проводимо 
тримісячний цикл теоретичних і 
практичних навчань з медичної 
реабілітації за СІНР (метод Козяв-
кіна).

УК Метод професора Козявкіна 
нині активно впроваджують у ба-
гатьох країнах, на базі Міжнарод-
ної реабілітаційної клініки прохо-
дять навчання іноземні медичні 
спеціалісти. Що найбільше вра-
жає іноземних колег, які потра-
пляють до вашої клініки вперше?
— Так, з серпня 2017 року на базі 
клініки проводимо навчальні кур-
си для міжнародних медичних 
спеціалістів за програмою Cerebral 
Palsy Treatment Programme Using 
Professor Kozyavkin Method.

Як правило, іноземців насампе-
ред вражає ефективність лікуван-
ня, системність у підході до ліку-
вального процесу, наукові розроб-
ки, а також позитивні відгуки па-
цієнтів з різних країн.

Мар’яна ЮХНО-ЛУЧКА 
для «Урядового кур’єра»

Науковець, засновник 
Міжнародної реабілітаційної 

клініки, професор  
Володимир КОЗЯВКІН

ДОСЬЄ «УК»

Володимир КОЗЯВКІН. Народився 8 червня 1947 року у с. Острожець Рів-
ненської області. 1971 року закінчив Гродненський медичний інститут (Біло-
русь). Засновник Міжнародної реабілітаційної клініки. Доктор медичних наук, 
член-кореспондент Національної академії медичних наук України, професор. 
Заслужений діяч науки та техніки. Лавреат Державної премії в галузі науки та 
техніки, Державної премії України в галузі архітектури. Герой України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 травня 2021 р. № 472 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 грудня 2019 р. № 1098
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р.  

№ 1098 «Деякі питання транскордонного, міжрегіонального, прикордонного співро-
бітництва та участі України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунай-
ського регіону» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 146), замінивши в абзаці 
першому слова «перший заступник Міністра розвитку громад та територій» словами 
«заступник Міністра розвитку громад та територій з питань європейської інтеграції».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 травня 2021 р. № 479 
Київ

Про внесення змін до Положення про Державне 
агентство інфраструктурних проектів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до Положення про Державне агентство інфраструктурних проектів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. 
№ 714 «Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2016 р., № 83, ст. 2729), виклавши пункти 9 і 11 в такій редакції:

«9. Укрінфрапроект очолює Голова, який призначається на посаду та звільняєть-
ся з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про держав-
ну службу.»;

«11. Голова Укрінфрапроекту має заступників, у тому числі одного першого, які 
призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України від-
повідно до законодавства про державну службу.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 травня 2021 р. № 481 
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 25 грудня 1996 р.  
№ 1548 і від 30 червня 2015 р. № 460

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 596; 
Офіційний вісник України, 2004 р., № 52, ст. 3452; 2007 р., № 88, ст. 3221; 2012 р., 
№ 96, ст. 3874) і від 30 червня 2015 р. № 460 «Про затвердження Положення про 
Міністерство інфраструктури України» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, 
ст. 1755) зміни, що додаються.

2. Державній авіаційній службі забезпечити відповідно до міжнародних 
зобов’язань України згідно із Законом України «Про приєднання України до Бага-
тосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів» опублікування одиничних ста-
вок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден 
у збірнику аеронавігаційної інформації України.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 листопада 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 травня 2021 р. № 481
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  
від 25 грудня 1996 р. № 1548 і від 30 червня 2015 р. № 460

1. Абзац шостий підпункту «б» пункту 2 додатка до постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 грудня 1996 р. № 1548 викласти в такій редакції:

«одиничні ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування польотів 
повітряних суден на підході та в районі аеродрому;».

2. Абзац третій підпункту 36 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р.  
№ 460, викласти в такій редакції:

«одиничні ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування польотів 
повітряних суден на підході та в районі аеродрому;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 травня 2021 р. № 483 
Київ

Про внесення зміни до пункту 18 Порядку 
використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для виконання програм 
та здійснення централізованих заходів  

з охорони здоров’я
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 18 Порядку використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охо-
рони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 берез-
ня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2020 р., № 10, 
ст. 373; 2021 р., № 19, ст. 813, № 33, ст. 1925), доповнивши абзац другий після слів 
і цифр «Розподіл вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» словами і цифрами «, медичних виробів для вакцина-
ції населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 334-р 
Київ

Про подання до Верховної Ради України  
проекту Закону України «Про вихід з деяких  
міжнародних договорів України, укладених  

у рамках Співдружності Незалежних Держав»
Подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про вихід з деяких між-

народних договорів України, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 12 травня 2021 р. № 467 

Київ

Про затвердження Положення про  
вищі військові навчальні заклади

Відповідно до абзацу десятого частини четвертої статті 21 Закону України «Про освіту» 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Затвердити Положення про вищі військові навчальні заклади, що додається. 
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 2021 р. № 467       
ПОЛОЖЕННЯ  

про вищі військові навчальні заклади
Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок організації діяльності вищих військових навчаль-
них закладів (далі — навчальні заклади), склад, права та обов’язки учасників освітньо-
го процесу.

2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність».

3. Навчальний заклад у своєму складі може мати військові навчальні підрозділи (відо-
кремлені військові навчальні підрозділи), що утримуються на окремих штатах: військовий 
інститут (інститут військового університету та військової академії), факультет військової 
підготовки університету, військової академії та військового інституту, військовий коледж 
військового університету, військової академії та військового інституту.

Навчальний заклад може здійснювати підготовку докторантів.
4. Рішення про утворення, реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) чи 

ліквідацію навчального закладу приймається Кабінетом Міністрів України.
5. До навчального закладу належать військові університети, академії, інститути, коле-

джі, які діють у системі військової освіти Міноборони, СБУ, Держприкордонслужби, Націо-
нальної гвардії, Служби зовнішньої розвідки. 

6. Навчальний заклад має прапор (бойовий прапор), печатку із зображенням Держав-
ного Герба України та своїм найменуванням, власну символіку.

7. Навчальний заклад має статус юридичної особи і діє на підставі статуту. Засновник 
(засновники) навчального закладу або уповноважений ним (ними) орган затверджує ста-
тут навчального закладу та за поданням вищого колегіального органу громадського само-
врядування навчального закладу вносить до нього зміни або затверджує нову редакцію.

8. Завданнями навчального закладу є:
1) провадження освітньої діяльності, що забезпечує підготовку військових фахівців за 

рівнями вищої та військової освіти, а також професійний розвиток військовослужбовців за 
програмами післядипломної освіти, зокрема:

підготовка осіб офіцерського складу на основі повної загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти для здобуття відповідних сту-
пенів вищої освіти та відповідних рівнів військової освіти;

підвищення кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних Сил, посадових 
осіб інших складових сектору безпеки і оборони України та державних службовців; 

виконання державного замовлення на підготовку військових фахівців для Збройних 
Сил та інших складових сектору безпеки і оборони України, а також підготовку військо-
вих фахівців іноземних держав; 

здійснення військової підготовки студентів закладів вищої освіти та громадян Украї-
ни, які мають вищу освіту не нижче освітнього ступеня «бакалавр», за програмою підго-
товки офіцерів запасу;

здійснення підготовки військовослужбовців та цивільних осіб (студентів) за рахунок ко-
штів фізичних (юридичних) осіб; 

2) для військових університетів, академій, інститутів — провадження наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності в інтересах Збройних Сил та інших складових сектору 
безпеки і оборони України шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення твор-
чої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфіка-
ції, використання отриманих результатів в освітньому процесі.

9. Навчальний заклад провадить освітню діяльність на підставі виданої ліцензії на про-
вадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти та видає випускникам, які 
успішно виконали відповідну освітню (наукову) програму та пройшли атестацію, докумен-
ти про вищу освіту (науковий ступінь) за акредитованою освітньою програмою.

10. Навчальний заклад здійснює підготовку військових фахівців за відповідними освіт-
німи чи науковими програмами на рівнях вищої та військової освіти (тактичний, опера-
тивний, стратегічний) з присудженням відповідного ступеня вищої освіти в разі успішно-
го виконання здобувачем вищої освіти освітньої чи наукової програми за переліком галу-
зей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (Офіцій-
ний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147), відповідно до державного замовлення на під-
готовку військових фахівців.

11. Державні органи, до сфери управління яких належать навчальні заклади, щороку 
формують пропозиції і розміщують державне замовлення на підготовку військових фахів-
ців з вищою освітою відповідно до Порядку формування державного замовлення на підго-
товку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфі-
кації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 
квітня 2013 р. № 306 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1167). 

12. Підготовка військових фахівців для збройних сил іноземних держав здійснюється 
на підставі міжнародних договорів (угод, контрактів) у галузі військової освіти та науки, що 
укладаються відповідно до законодавства.

13. Навчальний заклад, крім прав, передбачених частиною другою статті 32 Закону 
України «Про вищу освіту», має право відповідно до законодавства:

дозволяти науково-педагогічним (педагогічним) і науковим працівникам (військовос-
лужбовцям і працівникам Збройних Сил, посадовим особам інших складових сектору без-
пеки і оборони України) провадити освітню, наукову, науково-технічну, інноваційну та інші 
види творчої діяльності за сумісництвом у вищих військових навчальних закладах, наукових 
установах і організаціях Збройних Сил, інших складових сектору безпеки і оборони України;

створювати тимчасові творчі колективи для виконання договірних робіт з розробки на-
уково-технічної продукції, зокрема за участю військовослужбовців.

14. Забезпечення якості освіти навчального закладу здійснюється відповідно до Зако-
ну України «Про вищу освіту». 

За рішенням державного органу, до сфери управління якого належить навчальний за-
клад, можуть проводитися перевірки з окремих питань освітньої діяльності, пов’язаних з 
виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін, наукової та науково-тех-
нічної діяльності, експлуатацією озброєння і військової техніки, дотриманням правил без-
пеки, матеріально-технічним забезпеченням, морально-психологічним станом особового 
складу і військовою дисципліною, індивідуальною підготовкою осіб офіцерського або сер-
жантського (старшинського) складу навчального закладу, організацією внутрішнього по-
рядку та служби військ.

Структура навчального закладу
15. Особовий склад навчального закладу поділяється на постійний і змінний. До постій-

ного складу навчального закладу належать особовий склад командування (керівного скла-
ду), підрозділів управління, основних підрозділів (крім здобувачів освіти), підрозділів за-
безпечення, а також науково-педагогічні (педагогічні) та наукові працівники.

До змінного складу навчального закладу належать особи, які навчаються у навчально-
му закладі. За своїм службовим статусом вони поділяються на докторантів, ад’юнктів, слу-
хачів, курсантів, студентів.

Статус «докторант» мають особи офіцерського складу, які навчаються у навчальному 
закладі для здобуття ступеня доктора наук.

Статус «ад’юнкт» мають особи офіцерського складу, які навчаються в ад’юнктурі на-
вчального закладу для здобуття ступеня доктора філософії.

Статус «слухач» мають особи офіцерського складу, які навчаються у навчальному за-
кладі.

Статус «курсант» мають військовослужбовці, які навчаються у навчальному закладі і не 
мають військових звань осіб офіцерського складу.

Статус «студент» мають цивільні особи, які навчаються у навчальному закладі.
16. Організаційна структура та чисельність особового складу навчальних закладів ви-

значаються їх штатами (штатними розписами). 
Організаційна структура, чисельність особового складу, порядок фінансування та особли-

вості організації освітнього процесу у навчальних закладах розвідувальних органів визнача-
ються актами розвідувальних органів України, якщо інше не передбачено законодавством.

17. Для проведення підготовки осіб, зокрема військовослужбовців, за контрактом за 
спеціальностями (крім спеціальностей галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпе-
ка, безпека державного кордону») та за програмами підготовки офіцерів запасу за рахунок 
коштів фізичних (юридичних) осіб у навчальних закладах розробляються додатковий штат 
(штатний розпис), порядок розроблення та затвердження якого встановлюється відповід-
ним наказом державного органу, до сфери управління якого належать навчальні заклади. 

18. Структура навчального закладу, статус і функції його структурних підрозділів визна-
чаються статутом навчального закладу, положеннями про відповідні структурні підрозділи 
та наказом державного органу, до сфери управління якого належить навчальний заклад. 
Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів навчального 
закладу ухвалюється за поданням керівника навчального закладу вченою радою навчаль-
ного закладу у порядку, визначеному законодавством і статутом навчального закладу. 

Структурними підрозділами навчальних закладів є:
підрозділи управління навчальних закладів; 
основні підрозділи (інститути, факультети, кафедри, навчальні та наукові (науково-

дослідні) центри, науково-дослідні відділи (лабораторії), бібліотеки, підрозділи курсан-
тів (слухачів, студентів), підрозділи ад’юнктів, докторантів, підрозділи перепідготовки та 
підвищення кваліфікації офіцерського, сержантського (старшинського) складу, держав-
них службовців, працівників Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і оборо-
ни України;

підрозділи забезпечення освітнього процесу.
19. До складу підрозділів управління навчальних закладів належать: 
командування: керівник (начальник, ректор) (далі — начальник) навчального закла-

ду та його заступники; 
відділи, відділення, групи;
служби.
20. До складу навчального закладу може входити філія як його відокремлений струк-

турний підрозділ, який провадить освітню, методичну, наукову, науково-технічну, іннова-
ційну та виховну діяльність за окремими спеціальностями підготовки або ступенями ви-
щої освіти.

Філія навчального закладу не є юридичною особою і діє на підставі затвердженого на-
вчальним закладом положення та відповідно до отриманої ліцензії на провадження освіт-
ньої діяльності. Філію навчального закладу очолює керівник, який підпорядкований на-
чальнику навчального закладу.

21. До складу навчальних закладів (крім коледжів) можуть входити наукові та навчаль-
но-наукові, науково-дослідні та науково-виробничі інститути (центри). 

У їх складі можуть утворюватися навчально-науково-виробничі центри, що об’єднують 
споріднені факультети, кафедри, коледжі, наукові та науково-дослідні інститути, наукові та 
науково-дослідні відділи (лабораторії), полігони, інші підрозділи.

22. Факультет (інститут) є організаційним і навчально-науковим структурним підрозді-
лом навчального закладу, що об’єднує не менш як три кафедри та/або лабораторії, на ба-
зі якого здійснюється підготовка курсантів (слухачів, студентів) з однієї або декількох спо-
ріднених спеціальностей (спеціалізацій).

До складу факультету (інституту) входять управління, кафедри, підрозділи курсантів 
(навчальні курси) (слухачів, студентів), лабораторії. 

23. Кафедра є базовим структурним підрозділом навчального закладу (його філій, ін-
ститутів, факультетів), що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за пев-
ною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до її складу 
входять не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним 
місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання. 

24. Наукові (науково-дослідні) центри, науково-дослідні відділи (відділення, групи, 
лабораторії) утворюються для проведення наукових досліджень актуальних проблем, 
пов’язаних із розвитком воєнної теорії та практики, розробленням та вдосконаленням 
зразків озброєння і військової техніки в інтересах розвитку і застосування видів (родів 
військ і сил) Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і оборони України, удо-
сконаленням системи військової освіти, підвищенням ефективності освітнього процесу та 
якості підготовки військових фахівців.

Крім того, на наукові (науково-дослідні) центри та науково-дослідні відділи (відділен-
ня, групи, лабораторії) покладаються завдання з підготовки наукових кадрів та завдання, 
пов’язані з підготовкою курсантів (слухачів, студентів).

25. Навчальний заклад зобов’язаний мати у своєму складі бібліотеку, бібліотечний 
фонд якої повинен відповідати ліцензійним вимогам щодо провадження освітньої діяль-
ності. 

26. Підрозділами курсантів (слухачів, студентів) є навчальний курс (рота, взвод), на-
вчальне відділення, навчальна (льотна) група.

У підрозділах курсантів (слухачів, студентів) організовується і проводиться навчальна, 
наукова та методична робота з навчальних дисциплін професійної (професійно орієнтова-
ної) та практичної підготовки (у льотних підрозділах — льотне навчання) і виховна робота 
з курсантами (слухачами, студентами). 

27. Підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації утворюються для проведення 
перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерського складу, військовослужбовців вій-
ськової служби за контрактом, державних службовців, працівників Збройних Сил, посадо-
вих осіб інших складових сектору безпеки і оборони України перед їх призначенням на ви-
щі посади та для підвищення професійного рівня (компетентності).

28. Підрозділи забезпечення освітнього процесу утворюються для забезпечення освіт-
ньої діяльності та життєдіяльності особового складу навчального закладу.

Управління навчальним закладом
29. Безпосереднє управління діяльністю навчального закладу здійснює його начальник, 

який діє на засадах єдиноначальності, керується цим Положенням, статутом навчального 
закладу і на якого покладаються функції практичної реалізації завдань навчального закла-
ду. Права, обов’язки та відповідальність начальника визначаються законодавством і ста-
тутом навчального закладу.

30. Безпосереднє керівництво освітнім, методичним, науковим, виховним, адміністра-
тивно-господарським та іншими напрямами діяльності навчального закладу здійснюють 
заступники начальника навчального закладу згідно з розподілом повноважень.

31. Колегіальним органом управління навчального закладу є вчена рада, яка утворю-
ється строком на п’ять років, її склад затверджується наказом начальника навчального 
закладу протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього скла-
ду вченої ради.

32. До складу вченої ради навчального закладу входять за посадами начальник на-
вчального закладу, заступники начальника, керівники факультетів (навчально-наукових 
інститутів), вчений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів 
самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників 
навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науко-
во-педагогічних працівників і обираються з числа начальників кафедр, професорів, док-
торів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівни-
ків навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники 
ад’юнктів, докторантів, слухачів відповідно до квот, визначених статутом навчального за-
кладу. Вчену раду навчального закладу очолює її голова, який обирається таємним голосу-
ванням з числа членів вченої ради навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або 
вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. 

Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення по-
вноважень попереднього складу вченої ради.

Повноваження вченої ради навчального закладу визначаються Законом України «Про 
вищу освіту» та статутом навчального закладу. Рішення вченої ради навчального закладу 
вводяться в дію рішеннями начальника навчального закладу.

33. У навчальному закладі можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, по-
вноваження яких визначаються вченою радою навчального закладу відповідно до статуту 
навчального закладу. Вчена рада навчального закладу може делегувати частину своїх по-
вноважень вченим радам структурних підрозділів. 

34. У навчальному закладі за рішенням засновника (засновників) для здійснення нагля-
ду за управлінням майном навчального закладу, досягненням мети його діяльності утво-
рюється наглядова рада.

35. Для вирішення поточних питань діяльності навчального закладу утворюються такі 
робочі органи, як ректорат, деканати, приймальна комісія, адміністративна рада.

З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або наукової діяль-
ності навчального закладу начальник навчального закладу має право утворювати на гро-
мадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (раду роботодавців, раду ін-
весторів, раду бізнесу, наукову раду тощо), якщо інше не передбачено статутом навчаль-
ного закладу.

Положення про робочі та дорадчі (дорадчо-консультативні) органи затверджуються 
вченою радою навчального закладу відповідно до статуту навчального закладу.

36. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування навчального закладу є 
загальні збори (конференція) трудового колективу, у якому повинні бути представлені всі 
категорії учасників освітнього процесу навчального закладу, включаючи виборних пред-
ставників з числа курсантів (слухачів, студентів). 

37. Порядок скликання, ухвалення рішень, повноваження вищого колегіального органу 
громадського самоврядування визначаються статутом навчального закладу.

38. У навчальному закладі та його структурних підрозділах діють наукові товариства 
курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів, докторантів і молодих вчених, які є частиною 
системи громадського самоврядування навчального закладу. Діяльність наукових това-
риств курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів, докторантів і молодих вчених регламенту-
ється законодавством у сфері освіти і науки та статутом навчального закладу.

Учасники освітнього процесу
39. Освітній процес у навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» з урахуванням нормативно-правових актів державного органу, до сфе-
ри управління якого належить навчальний заклад. 

40. До учасників освітнього процесу належать:
особовий склад підрозділів управління;
науково-педагогічні (педагогічні) та наукові працівники (з числа військовослужбовців, 

які проходять військову службу за контрактом, працівників Збройних Сил, посадових осіб 
інших складових сектору безпеки і оборони України);

науково-педагогічні (педагогічні) та наукові працівники (з числа цивільних фахівців 
(службовців), що працюють на умовах окремого трудового договору);

особи, які навчаються у навчальному закладі (докторанти, ад’юнкти, слухачі, курсан-
ти, студенти). 

41. Порядок комплектування посад начальників навчального закладу та їх заступників, 
начальників кафедр та їх заступників, начальників факультетів (інститутів) та їх заступни-
ків, інших науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, кваліфікаційні ви-
моги до кандидатів визначаються нормативно-правовими актами державного органу, до 
сфери управління якого належить навчальний заклад, з урахуванням вимог Закону Укра-
їни «Про вищу освіту». 

42. Залучення особового складу командування (керівного складу), підрозділів управ-
ління, науково-педагогічних (педагогічних) та наукових працівників навчального закладу 
до заходів, не пов’язаних з виконанням їх функціональних обов’язків, проведенням чи за-
безпеченням освітнього процесу, не допускається. 

Залучення курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів, докторантів під час освітнього про-
цесу до виконання робіт чи до участі в заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої про-
грами, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

43. Науково-педагогічні (наукові, педагогічні) працівники навчального закладу з чис-
ла військовослужбовців, працівників Збройних Сил, посадових осіб інших складових 
сектору безпеки і оборони України під час проведення занять з курсантами (слухачами, 
ад’юнктами) є їх прямими начальниками.

44. Права та обов’язки науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників ви-
значаються законодавством та статутом навчального закладу. 

45. Командири підрозділів слухачів (курсантів) — начальники курсів, курсові офіцери, 
командири навчальних рот, взводів є прямими начальниками курсантів (слухачів). Вони 

відповідають за успішне виконання курсантами (слухачами) відповідної освітньої або на-
укової програми, за виховання курсантів (слухачів), знання і точне виконання ними вимог 
статутів Збройних Сил, розпорядку дня, підтримання зразкового внутрішнього порядку в 
підрозділах, збереження та стан озброєння, військової техніки, військового майна, яке на-
лежить навчальному закладу.

Посади командирів підрозділів курсантів (слухачів) обіймають особи офіцерського 
складу з вищою освітою, які мають досвід військової служби у військах (силах) не мен-
ше ніж два роки.

46. Командири підрозділів слухачів (курсантів), крім прав, передбачених статутами 
Збройних Сил, мають право:

обирати і бути обраними до вченої ради навчального закладу (інституту, факультету, 
коледжу); 

брати участь у розробленні та обговоренні основних питань навчальної, методичної та 
виховної роботи, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

бути присутніми на всіх видах занять, що проводяться з курсантами (слухачами) підпо-
рядкованих їм підрозділів;

брати участь у наукових дискусіях, конференціях і семінарах, проводити наукові дослі-
дження і публікувати їх результати в установленому порядку.

47. Командири підрозділів курсантів (слухачів) зобов’язані:
знати основні вимоги нормативно-правових актів щодо підготовки військових фахів-

ців та організації освітнього процесу у навчальному закладі, вимоги освітньо-професійних 
(освітньо-наукових) програм та основний зміст програм навчальних дисциплін професій-
ної підготовки підлеглих курсантів (слухачів);

знати особисті якості курсантів (слухачів), рівень їх навчальних досягнень і з урахуван-
ням цього проводити індивідуальну виховну роботу, розвивати і вдосконалювати в них вій-
ськово-професійні якості, формувати лідерські якості, рішучість і наполегливість, хоро-
брість і вірність, відданість Україні;

виховувати в курсантів (слухачів) цілеспрямованість, волю, дисциплінованість, розви-
вати фізичну витривалість;

брати участь у проведенні навчань і занять з тактичної, тактико-спеціальної підготовки 
тощо, в організації та керівництві військовим (флотським) стажуванням і практикою кур-
сантів (слухачів);

бути для курсантів (слухачів) взірцем бездоганного виконання службового обов’язку, 
професійної підготовленості, ретельності, творчого ставлення до справи, високої культу-
ри та моралі;

виявляти турботу про своєчасне і повне забезпечення курсантів (слухачів) усіма вида-
ми утримання, створення їм умов для творчого опанування обраного військового фаху;

підтримувати військову дисципліну і внутрішній порядок, формувати в курсантів (слухачів) 
мотивацію до здорового способу життя, проводити роботу з попередження шкідливих звичок;

брати участь у профорієнтації вступників до навчального закладу, відборі їх для вступу 
до навчального закладу, укладенні контракту та розподілі випускників;

забезпечувати дотримання вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеже-
ним доступом і вимагати цього від підлеглих.

48. Функціональні обов’язки посадових осіб навчального закладу розробляються в 
установленому законодавством порядку і затверджуються відповідними начальниками. 

49. Крім прав, передбачених статтею 62 Закону України «Про вищу освіту», курсанти 
(слухачі, студенти) мають право:

відвідувати додатково за узгодженням з командуванням факультету (інституту) будь-
які види занять, що проводяться у навчальному закладі і сприяють успішному оволодін-
ню спеціальністю;

обирати тему кваліфікаційної роботи (проекту) або пропонувати свою з обґрунтуван-
ням доцільності її розроблення; 

самостійно організовувати свою роботу в час, визначений для цього розпорядком дня 
і розкладом занять.

50. Крім обов’язків, передбачених статтею 63 Закону України «Про вищу освіту», кур-
санти (слухачі, студенти) зобов’язані:

знати мету і завдання навчання у навчальному закладі, визначені освітньо-професійни-
ми (освітньо-науковими) програмами;

виконувати вимоги законів України, статутів Збройних Сил, статуту навчального закла-
ду, накази командирів і начальників;

відповідально ставитися до збереження майна навчального закладу, озброєння та вій-
ськової техніки;

суворо дотримуватися заходів безпеки життєдіяльності під час навчальних занять і про-
ведення робіт на озброєнні та військовій техніці;

дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом. 
51. Прийом на навчання до навчального закладу здійснюється згідно з Умовами прийо-

му на навчання для здобуття вищої освіти, затвердженими МОН, відповідно до особистих 
заяв на конкурсній основі на добровільних засадах. 

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти вчена рада на-
вчального закладу затверджує Правила прийому.

52. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які 
навчаються у навчальному закладі, а також порядок надання їм академічної відпустки ви-
значаються нормативними актами, затвердженими МОН.

Особливі вимоги до порядку відрахування, переривання навчання, поновлення і переве-
дення осіб, які навчаються у навчальному закладі, встановлюють державні органи, до сфе-
ри управління яких належать навчальні заклади.

Фінансово-економічні відносини в діяльності навчального закладу
53. Навчальний заклад свою фінансово-господарську діяльність провадить згідно із за-

конодавством з урахуванням особливостей провадження фінансової та господарської ді-
яльності.

54. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, 
майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші 
матеріальні цінності, які відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-пра-
вової форми власності навчального закладу з метою забезпечення його статутної діяль-
ності закріплюються на основі права господарського віддання.

Майно, закріплене за навчальним закладом на праві господарського відання, не може 
бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридич-
ним і фізичним особам без згоди засновника навчального закладу, крім випадків, перед-
бачених законодавством.

Навчальний заклад має право провадити фінансово-господарську діяльність в Україні.
Навчальний заклад має право здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, про-

водити капітальний та поточний ремонт основних фондів.
55. Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок коштів державного бю-

джету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки військових фахів-
ців та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням прин-
ципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості в ухва-
ленні рішень.

Залучені кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності навчального закла-
ду у порядку та на умовах, визначених законодавством та статутом навчального закладу. 

До фінансового плану (кошторису) навчального закладу обов’язково включаються витра-
ти, пов’язані з розвитком навчальної матеріально-технічної бази, із забезпеченням ліцензова-
ними програмними продуктами для провадження наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності, а також з проходженням навчальної, виробничої, ремонтної, корабельної та інших 
видів практики, військового (флотського) стажування здобувачами вищої освіти.

56. Навчальний заклад може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги 
згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими уста-
новами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми 
власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 
796 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410; 2018 р., № 68, ст. 2289).

Міжнародне співробітництво
57. Навчальний заклад має право здійснювати міжнародне співробітництво в порядку, 

встановленому законодавством, за напрямами:
підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування військовослужбов-

ців (військових фахівців) інших держав;
підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників, курсантів Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і 
оборони України у вищих військових навчальних закладах інших держав;

проведення спільних наукових досліджень та науково-методичних конференцій, сим-
позіумів та інших заходів;

проведення міжнародних тижнів (днів інформування) за участю науково-педагогічних, 
наукових та педагогічних працівників та військових фахівців інших держав;

участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжунівер-
ситетського обміну курсантами (слухачами, студентами), ад’юнктами, докторантами, нау-
ково-педагогічними, науковими та педагогічними працівниками.

58. Підготовка фахівців іноземних держав у навчальному закладі здійснюється на під-
ставі міжнародних договорів (угод) у встановленому законодавством порядку.

Контроль за діяльністю навчального закладу
59. Державний нагляд (контроль) за дотриманням навчальними закладами вимог зако-

нодавства у сфері освіти і науки та стандартів освітньої діяльності здійснює МОН, контр-
оль за фінансово-господарською діяльністю, за дотриманням статуту навчальними закла-
дами здійснює державний орган, до сфери управління якого належать навчальні заклади.

60. Громадський контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється відповід-
но до законодавства.

61. Система забезпечення навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) оцінюється Національним агент-
ством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними устано-
вами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам 
до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агент-
ством із забезпечення якості вищої освіти, за поданням навчального закладу.

Інституційна акредитація навчального закладу є добровільною і може проводитися з 
ініціативи начальника та колегіального органу управління навчального закладу.

62. Рішення та діяльність навчального закладу, крім інформації з обмеженим досту-
пом, є відкритими. Інформація про процедури та результати ухвалення рішень і прова-
дження діяльності навчального закладу підлягає обов’язковому оприлюдненню на офі-
ційних веб-сайтах та в засобах масової інформації, на інформаційних стендах та в будь-
який інший спосіб.

Перелік обов’язкових для оприлюднення документів визначається законодавством.
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 12 травня 2021 р. № 471 

Київ

Про затвердження Порядку видачі,  
відмови у видачі, анулювання свідоцтва  

про призначення органу  
з визначення технічної прийнятності, 

розширення сфери призначення та внесення 
змін до деяких постанов  

Кабінету Міністрів України
Відповідно до частини шістнадцятої статті 29 Закону України «Про надання буді-

вельної продукції на ринку» Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про при-

значення органу з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призна-
чення, що додається.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 2021 р. № 471
ПОРЯДОК 

видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу  
з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення 

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає процедуру видачі, відмови у видачі, анулювання свідо-

цтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності (далі — свідоцтво 
про призначення), розширення сфери призначення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України 
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та Законі України «Про надання бу-
дівельної продукції на ринку» (далі — Закон).

3. Документи, необхідні для отримання свідоцтва про призначення, розширен-
ня сфери призначення, анулювання свідоцтва про призначення, відповідно заявник, 
який претендує на призначення органом з визначення технічної прийнятності (да-
лі — претендент на призначення), орган з визначення технічної прийнятності, який 
претендує на розширення сфери призначення або який бажає анулювати свідоцтво 
про призначення, подає Мінекономіки в паперовій формі особисто або через упо-
вноважену ним особу чи надсилає поштою або в електронній формі через відповід-
ні інформаційно-комунікаційні системи з накладенням кваліфікованого електронно-
го підпису керівника претендента на призначення.

У разі коли документи подано в електронній формі у неробочий час до початку 
робочого дня, днем подання зазначених документів вважається такий робочий день 
після його початку, а у разі коли документи подано у вихідний, святковий, інший не-
робочий день або в неробочий час після закінчення робочого дня, днем подання за-
значених документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.

Видача або відмова у видачі свідоцтва про призначення
4. Претендент на призначення подає Мінекономіки заяву про призначення орга-

ном з визначення технічної прийнятності (далі — заява про призначення) за формою 
згідно з додатком 1, до якої додаються документи, передбачені частиною четвертою 
статті 29 Закону, а саме:

опис сфери призначення, щодо якої претендент на призначення заявляє про свою 
компетентність, за формою згідно з додатком 2;

декларація про те, що керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний 
за виконання завдань з визначення технічної прийнятності, претендента на призна-
чення не провадять будь-якої діяльності, що може вплинути на незалежність їх су-
джень або доброчесність під час виконання завдань з визначення технічної прийнят-
ності в межах заявленої сфери призначення, підписана керівником, заступниками ке-
рівника та персоналом, відповідальним за виконання завдань з визначення технічної 
прийнятності, претендента на призначення, у довільній формі;

довідка про організаційну структуру претендента на призначення із зазначенням 
прізвища, власного імені та по батькові посадових осіб, уповноважених приймати рі-
шення щодо визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначен-
ня, у довільній формі;

відомості про кваліфікацію та досвід персоналу претендента на призначення за 
формою згідно з додатком 3;

довідка про наявність у претендента на призначення доступу до засобів та облад-
нання, необхідних для виконання завдань з визначення технічної прийнятності буді-
вельної продукції в межах заявленого переліку категорій будівельної продукції, що-
до якої здійснюватиметься визначення технічної прийнятності, за формою згідно з 
додатком 4;

копія документа, що встановлює порядок оплати праці персоналу претендента на 
призначення, який залучатиметься до виконання завдань з визначення технічної при-
йнятності в межах заявленої сфери призначення, засвідчена претендентом на при-
значення;

копія настанови з якості претендента на призначення, засвідчена претендентом 
на призначення;

копія документа, що визначає порядок забезпечення конфіденційності, засвідче-
на претендентом на призначення;

копія документа, що визначає порядок розгляду звернень та скарг претендентом 
на призначення, засвідчена претендентом на призначення;

відомості про скарги на діяльність претендента на призначення, подані протягом 
останніх трьох років, за формою згідно з додатком 5;

відомості про систему контролю документообігу претендента на призначення у 
довільній формі;

декларація про те, що претендент на призначення не є юридичною особою, в якій 
є частка держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або дер-
жавою-окупантом, або кінцевими бенефіціарними власниками якої є резиденти та-
ких держав, або щодо якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні 
заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», та не є пов’язаною з ни-
ми особою, підписана претендентом на призначення, у довільній формі.

5. Заяву про призначення та документи, що додаються до неї, Мінекономіки про-
тягом десяти робочих днів з дня одержання перевіряє на комплектність і відповід-
ність установленим до них вимогам.

У разі подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необ-
хідних для призначення, та/або недотримання претендентом на призначення уста-
новлених вимог до заяви про призначення та/або документів, що додаються до неї, 
Мінекономіки не пізніше ніж через десять робочих днів з дня одержання надсилає 
претенденту на призначення у паперовій формі поштою на адресу його місцезнахо-
дження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні сис-
теми повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням 
обґрунтованих підстав для такої відмови, про що не пізніше п’яти робочих днів по-
відомляє Мінрегіону.

6. У разі подання заяви про призначення та документів, що додаються до неї, із 
порушенням строку, визначеного в абзаці тринадцятому частини другої статті 35 За-
кону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та абзаці третьому 
частини десятої статті 29 Закону, вони залишаються без розгляду, про що Мінеко-
номіки повідомляє претенденту на призначення у паперовій формі поштою на адре-
су його місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-
комунікаційні системи не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх одержання.

7. У разі подання претендентом на призначення заяви про призначення та доку-
ментів, що додаються до неї, із дотриманням установлених до них вимог Мінеконо-
міки не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх одержання надсилає копії за-
яви про призначення та документів, що додаються до неї, Мінрегіону для проведен-
ня ним оцінювання претендента на призначення щодо його відповідності вимогам до 
органів з визначення технічної прийнятності, встановленим абзацами другим — чет-
вертим частини першої статті 30 Закону.

Мінрегіон протягом 45 робочих днів з дня одержання копій зазначених заяви про 
призначення та документів, що додаються до неї, перевіряє достовірність наведених 
у них відомостей, проводить оцінювання претендента на призначення та за результа-
тами подає Мінекономіки письмові пропозиції про призначення претендента на при-
значення разом із проектом опису сфери призначення, щодо якої претендент на при-
значення заявляє про свою компетентність, або відмову в призначенні претендента 
на призначення з обґрунтуванням підстав для такої відмови.

Проведення оцінювання претендентів на призначення здійснюється експерт-
ною комісією, до складу якої залучаються фахівці наукових та проектних установ, 
закладів освіти, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громадських 
об’єднань суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері будівництва, 
до яких застосовуються вимоги Закону України «Про технічні регламенти та оцін-
ку відповідності» (крім вимоги щодо наявності досвіду виконання робіт з оцінки від-
повідності та/або акредитації органів з оцінки відповідності у сферах призначення, 
що підлягають оцінюванню, не менше п’яти років). Порядок формування такої ко-
місії, отримання нею документів та прийняття такою комісією рішень встановлюєть-
ся Мінрегіоном.  

8. Мінекономіки на підставі пропозиції Мінрегіону видає наказ про призначення 
органу з визначення технічної прийнятності та свідоцтво про призначення (додаток 
6), яке не пізніше ніж через 80 робочих днів з дня одержання заяви про призначен-
ня та документів, що додаються до неї, надсилає відповідному заявнику в паперовій 
формі поштою на адресу його місцезнаходження або в електронній формі через від-
повідні інформаційно-комунікаційні системи.

У разі відмови у видачі свідоцтва про призначення з інших підстав, ніж подан-
ня претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для 
призначення, чи недотримання ним установлених вимог до поданих документів, 
Мінекономіки не пізніше ніж через 80 робочих днів з дня одержання заяви про 
призначення та документів, що додаються до неї, надсилає претенденту на при-
значення письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначен-
ня з обґрунтуванням підстав для такої відмови, про що повідомляє Мінрегіону 
не пізніше п’яти робочих днів з дня надсилання такого повідомлення претенден-
ту на призначення.

9. Відомості про органи з визначення технічної прийнятності вносяться до реєстру 
призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій (далі 
— реєстр) не пізніше п’яти робочих днів з дня видання наказу про призначення орга-
ну з визначення технічної прийнятності.

10. У разі усунення претендентом на призначення причин, які стали підставою для 
відмови у видачі свідоцтва про призначення, видача зазначеного свідоцтва здійсню-
ється в порядку та строки, встановлені пунктами 4—9 цього Порядку.

Розширення сфери призначення
11. Орган з визначення технічної прийнятності, що претендує на розширення сфе-

ри призначення, подає Мінекономіки заяву про розширення сфери призначення за 
формою згідно з додатком 7.

Розширення сфери призначення здійснюється в порядку та строки, встановле-
ні пунктами 4—10 цього Порядку, з урахуванням особливостей, визначених статтею 
29 Закону.

Мінекономіки видає наказ про розширення сфери призначення та свідоцтво про 
призначення із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначен-
ня, яке не пізніше ніж через 80 робочих днів з дня одержання заяви про розширення 
сфери призначення та документів, що додаються до неї, надсилає органу з визначен-
ня технічної прийнятності, що претендує на розширення сфери призначення, у папе-
ровій формі поштою на адресу його місцезнаходження або в електронній формі че-
рез відповідні інформаційно-комунікаційні системи.

Відомості про розширення сфери призначення органу з визначення технічної при-
йнятності вносяться до реєстру не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня видан-
ня наказу про розширення сфери призначення. 

Сфера призначення вважається розширеною з дня видання наказу про розширен-
ня сфери призначення.

Анулювання свідоцтва про призначення
12. Мінекономіки на підставі положень частин тринадцятої та чотирнадцятої 

статті 29 Закону не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня отримання від орга-
ну з визначення технічної прийнятності заяви про анулювання свідоцтва про при-
значення за формою згідно з додатком 8 чи інформації з Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про 
припинення органу з визначення технічної прийнятності шляхом злиття, приєднан-
ня, поділу, перетворення або ліквідації чи у строк, передбачений законом для ви-
конання судових рішень, у разі набрання законної сили рішенням адміністративно-
го суду щодо анулювання свідоцтва про призначення видає наказ про анулювання 
свідоцтва про призначення та надсилає його копію не пізніше п’яти робочих днів 
з дня видання такого наказу органу з визначення технічної прийнятності в паперо-
вій формі поштою на адресу його місцезнаходження або в електронній формі че-
рез відповідні інформаційно-комунікаційні системи.

13. Відомості про анулювання свідоцтва про призначення вносяться до реєстру 
не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня видання наказу про анулювання тако-
го свідоцтва.

Свідоцтво про призначення вважається анульованим з дня внесення відо-
мостей про анулювання такого свідоцтва до реєстру або набрання законної си-
ли  рішенням адміністративного суду щодо анулювання такого свідоцтва у ви-
падку анулювання свідоцтва про призначення на підставі відповідного судово-
го рішення.

Додаток 1 
до Порядку

ЗАЯВА 
про призначення органом з визначення технічної прийнятності

______________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення органом з визначення технічної 

прийнятності (далі — претендент на призначення)
______________________________________________________________________

(код згідно з ЄДРПОУ)
______________________________________________________________________

(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)
в особі  ________________________________________________________________

           (найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище 
______________________________________________________________________,

керівника претендента на призначення)
що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить призначи-

ти його органом з визначення технічної прийнятності відповідно до заявленої сфери 
призначення для виконання завдань з визначення технічної прийнятності, визначе-
них Законом України «Про надання будівельної продукції на ринку».
Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнят-
ності (зазначається необхідне):

□ у паперовій формі поштою, а саме:
□ рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
□ кур’єром за додаткову плату;

□ в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (ли-
ше для претендентів на призначення, що подали заяву про призначення органом з 
визначення технічної прийнятності в електронній формі через відповідні інформацій-
но-комунікаційні системи).

Додаток:  1. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.
2. Декларація про те, що керівник, заступники керівника та персонал, від-
повідальний за виконання завдань з визначення технічної прийнятності, 
претендента на призначення не провадять будь-якої діяльності, що мо-
же вплинути на незалежність їх суджень або їх доброчесність під час ви-
конання завдань з визначення технічної прийнятності в межах заявленої 
сфери призначення, на ___ арк. 
3. Довідка про організаційну структуру претендента на призначення на 
_____ арк.
4. Відомості про кваліфікацію та досвід персоналу претендента на при-
значення на ___ арк.
5. Довідка про наявність у претендента на призначення доступу до засо-
бів та обладнання, необхідних для виконання завдань з визначення тех-
нічної прийнятності будівельної продукції в межах заявленого переліку 
категорій будівельної продукції, щодо якої здійснюватиметься визначен-
ня технічної прийнятності, на ____арк.
6. Копія документа, що встановлює порядок оплати праці персоналу пре-
тендента на призначення, що залучатиметься до виконання завдань з ви-
значення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, 
засвідчена претендентом на призначення, на ___ арк.
7. Копія настанови з якості претендента на призначення, засвідчена пре-
тендентом на призначення, на ___ арк.
8. Копія документа, що визначає порядок забезпечення конфіденційнос-
ті, засвідчена претендентом на призначення, на ___ арк.
9. Копія документа, що визначає порядок розгляду звернень та скарг 
претендентом на призначення, засвідчена претендентом на призначен-
ня, на ___ арк. 
10. Відомості про скарги на діяльність претендента на призначення, пода-
ні протягом останніх трьох років, на ___ арк. 
11. Відомості про систему контролю документообігу претендента на при-
значення на ___ арк.
12. Декларація про те, що претендент на призначення не є юридичною 
особою, в якій є частка держави, визнаної Верховною Радою України 
державою-агресором або державою-окупантом, або кінцевими бенефіці-
арними власниками якої є резиденти таких держав, або щодо якої засто-
совані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) від-
повідно до Закону України «Про санкції», та не є пов’язаною з ними осо-
бою, на ___ арк.

       ____________________
(підпис)

___________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та 

прізвище керівника претендента на призначення)

____ __________ 20__ р.
Додаток 2 

до Порядку
ОПИС 

сфери призначення для виконання завдань з визначення технічної прийнятності, 
визначених Законом України «Про надання будівельної продукції на ринку»,  

щодо якої
______________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, що претендує на призначення органом з визначення технічної 
прийнятності (далі — претендент на призначення)

заявляє про свою компетентність

Код категорії
будівельної  продукції Назва категорії будівельної продукції

Керівник ____________________________________________________________
 (найменування претендента на призначення)

_______________________
(підпис)

_______________________________________
(найменування посади, ініціали  

(ініціал власного імені) та прізвище)

________
Примітки. 1. У разі розширення сфери призначення повинна бути охоплена сфера призначен-

ня з урахуванням її заявленого розширення.
2. Підпис керівника претендента на призначення ставиться на кожній сторінці.

Додаток 3 
до Порядку

ВІДОМОСТІ 
про кваліфікацію та досвід персоналу претендента на призначення органом  

з визначення технічної прийнятності  

Ініціали (ініціал 
власного імені)  

та прізвище  
працівника,  

відповідального  
за виконання  

завдань  
з визначення  

технічної  
прийнятності

Код  
та назва  
категорії  

будівельної 
продукції

Кваліфікація 
працівника,  

відповідального 
за виконання  

завдань  
з визначення 

технічної  
прийнятності 

Найменування,  
реєстраційний номер  

та дата видачі  
документа,  

що підтверджує  
кваліфікацію  

працівника, відповідального 
за виконання завдань  

з визначення  
технічної прийнятності 

Досвід

Керівник  ____________________________________________________________
                                     (найменування юридичної особи, що претендує на призначення органом  

                                     з визначення технічної прийнятності)

____________________
(підпис)

_________________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

_________
Примітки. 1. У таблиці наводяться відомості, що підтверджують відповідність працівників ви-

могам до них щодо компетентності органів з визначення технічної прийнятності, за-
твердженим Кабінетом Міністрів України, стосовно необхідної кваліфікації та до-
свіду (у тому числі щодо проходження навчання із підвищення відповідної квалі-
фікації відповідно до законодавства, норм та правил, а також з питань стандарти-
зації у сфері будівництва) для виконання завдань з визначення технічної прийнят-
ності стосовно кожної категорії будівельної продукції згідно із заявленою сферою 
призначення. 
2. Підпис керівника юридичної особи, що претендує на призначення органом з ви-
значення технічної прийнятності, ставиться на кожній сторінці.

Додаток 4 
до Порядку

ДОВІДКА  
про наявність у претендента на призначення органом з визначення технічної 

прийнятності доступу до засобів та обладнання, необхідних для виконання завдань 
з визначення технічної прийнятності будівельної продукції в межах заявленого 

переліку категорій будівельної продукції, щодо якої здійснюватиметься визначення 
технічної прийнятності

Код та назва категорії  
будівельної продукції

Перелік засобів та обладнання, необхідних для виконання 
завдань з визначення технічної прийнятності відповідної 

категорії будівельної продукції

Керівник  ____________________________________________________________  
                                 (найменування юридичної особи, що претендує на призначення органом  

                       з визначення технічної прийнятності)

_________________
(підпис)

_________________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

________
Примітки. 1. У таблиці наводяться відомості щодо всіх засобів та обладнання, до яких у юри-

дичної особи, що претендує на призначення органом з визначення технічної при-
йнятності, є доступ та які необхідні для виконання завдань з визначення технічної 
прийнятності щодо кожної категорії будівельної продукції в межах заявленої сфе-
ри призначення.
2. Підпис керівника юридичної особи, що претендує на призначення органом з ви-
значення технічної прийнятності, ставиться на кожній сторінці.

Додаток 5 
до Порядку

ВІДОМОСТІ  
про скарги на діяльність претендента на призначення органом з визначення 

технічної прийнятності, подані протягом останніх трьох років

Найменування юри-
дичної особи, код 

згідно з ЄДРПОУ/іні-
ціали (ініціал власно-
го імені) та прізвище 
фізичної особи, реє-
страційний номер об-
лікової картки платни-
ка податків або серія 
(за наявності) та но-
мер паспорта грома-
дянина України (для 
фізичних осіб, які че-
рез свої релігійні пе-
реконання відмовля-
ються від прийнят-

тя реєстраційного но-
мера облікової карт-
ки платника податків 
та повідомили про це 
відповідному контро-
люючому органу і ма-
ють відмітку у паспор-
ті), які подали скаргу 
на діяльність претен-
дента на призначен-
ня органом з визна-
чення технічної при-

йнятності

Дата  
отримання  
та реєстра-

ційний  
номер 
скарги

Суть 
скарги

Результат 
розгляду 

скарги  
(задово-

лена  
чи відхи-

лена)

Вжиті  
заходи  
у разі  

задоволення 
скарги  

чи обґрунту-
вання  

відхилення 
скарги

Дата  
та реєстра-

ційний  
номер  

документа, 
яким надано 

відповідь  
про  

результат  
розгляду 

скарги

Керівник  ____________________________________________________________
               (найменування юридичної особи, що претендує на призначення органом з визначення 

технічної прийнятності)

_________________
(підпис)

_________________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

________
Примітка. Підпис керівника юридичної особи, що претендує на призначен-

ня органом з визначення технічної прийнятності, ставиться на 
кожній сторінці.

Додаток 6 
до Порядку

Міністерство розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України

СВІДОЦТВО 
про призначення органу з визначення технічної прийнятності

Мінекономіки засвідчує, що ____________________________________________
                                                   (найменування юридичної особи)

______________________________________________________________________
 (місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ)

наказом від ___ _________ 20______ р. № _____ призначено органом з визначення 
технічної прийнятності для виконання завдань з визначення технічної прийнятності, 
визначених Законом України «Про надання будівельної продукції на ринку».
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ДОКУМЕНТИ
Інформація про сферу призначення наведена в додатку до цього свідоцтва на 

____ арк. та є його невід’ємною частиною.
___________________________
(найменування посади уповноваженої 

особи Мінекономіки)

_____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал власного імені)  

та прізвище)

____  __________ 20____ р.
Додаток 

до свідоцтва про призначення 
органу з визначення технічної прийнятності

СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ
______________________________________________________________________

(найменування юридичної особи)
для виконання завдань з визначення технічної 

прийнятності, визначених Законом України
«Про надання будівельної продукції на ринку»

Код категорії
будівельної продукції Назва категорії будівельної продукції

_______________________________
(найменування посади керівника  

структурного підрозділу Мінекономіки,  
на який покладено функції у сфері  

технічного регулювання)

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали (ініціал власного імені) 

та прізвище)

__________
Примітки. 1. У разі розширення сфери призначення повинна бути охоплена вся сфера при-

значення з урахуванням її заявленого розширення.
2. Підпис керівника структурного підрозділу Мінекономіки, на який покладено 
функції у сфері технічного регулювання, ставиться на кожній сторінці.

Додаток 7 
до Порядку

ЗАЯВА 
про розширення сфери призначення 

______________________________________________________________________
(найменування органу з визначення технічної прийнятності)

______________________________________________________________________
 (код згідно з ЄДРПОУ)

______________________________________________________________________
 (місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

в особі  ________________________________________________________________
               (найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище керівника органу з 

______________________________________________________________________,
визначення технічної прийнятності)

що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить розширити його 
сферу призначення для виконання завдань з визначення технічної прийнятності, ви-
значених Законом України «Про надання будівельної продукції на ринку», зазначену 
в додатку до свідоцтва про призначення органом з визначення технічної прийнятнос-
ті, виданого згідно з наказом Мінекономіки від ____ _________20____ р. № ______  
«____________________________________________________________________».

(найменування наказу)
Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної при-

йнятності із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення 
(зазначається необхідне):

□ у паперовій формі поштою, а саме:
□ рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
□ кур’єром за додаткову плату;

□ в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (ли-
ше для органів з визначення технічної прийнятності, що подали заяву про розширен-
ня сфери призначення в електронній формі через відповідні інформаційно-комуні-
каційні системи).
Додаток: 1. Свідоцтво про призначення на ___ арк.

2. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.
3. Декларація про те, що керівник, заступники керівника та персонал, 
відповідальний за виконання завдань з визначення технічної прийнят-
ності, органу з визначення технічної прийнятності не провадять будь-
якої діяльності, що може вплинути на незалежність їх суджень або їх до-
брочесність під час виконання завдань з визначення технічної прийнят-
ності в межах заявленої сфери призначення, на ___ арк.
4. Довідка про організаційну структуру органу з визначення технічної 
прийнятності на _____ арк.
5. Відомості про кваліфікацію та досвід персоналу органу з визначення 
технічної прийнятності на ___ арк.
6. Довідка про наявність доступу до засобів та обладнання, необхідних 
для виконання завдань з визначення технічної прийнятності будівель-
ної продукції в межах заявленого переліку категорій будівельної про-
дукції, щодо якої здійснюватиметься визначення технічної прийнятнос-
ті, на ____арк.
7. Копія документа, що встановлює порядок оплати праці персоналу, що 
залучатиметься до виконання завдань з визначення технічної прийнят-
ності в межах заявленої сфери призначення, засвідчена органом з ви-
значення технічної прийнятності, на ___ арк.
8. Копія настанови з якості органу з визначення технічної прийнятності, 
засвідчена органом з визначення технічної прийнятності, на ___ арк.
9. Копія документа, що визначає порядок забезпечення конфіденційнос-
ті, засвідчена органом з визначення технічної прийнятності, на ___ арк.
10. Копія документа, що визначає порядок розгляду звернень та скарг 
органом з визначення технічної прийнятності, засвідчена органом з ви-
значення технічної прийнятності, на ___ арк. 
11. Відомості про скарги на діяльність органу з визначення технічної 
прийнятності, подані протягом останніх трьох років, на ___ арк. 
12. Відомості про систему контролю документообігу органу з визначен-
ня технічної прийнятності на ___ арк. 
13. Декларація про те, що орган з визначення технічної прийнятнос-
ті не є юридичною особою, в якій є частка держави, визнаної Верхо-
вною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, 
або кінцевими бенефіціарними власниками якої є резиденти таких 
держав, або щодо якої застосовані спеціальні економічні та інші об-
межувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санк-
ції», та не є пов’язаною з ними особою, на ___ арк.

____________________
(підпис)

________________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище 

керівника органу з визначення технічної  прийнятності)

____  __________ 20__ р.
_________
Примітка.

 
Документи, зазначені в пунктах 5 і 6 цієї заяви, стосуються лише розширення пе-
реліку категорій будівельної продукції. 

Додаток 8 
до Порядку

ЗАЯВА 
про анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної 

прийнятності
______________________________________________________________________

(найменування органу з визначення технічної прийнятності)
______________________________________________________________________

(код згідно з ЄДРПОУ)
______________________________________________________________________

(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)
в особі ________________________________________________________________

              (найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище керівника призначеного 
______________________________________________________________________, 

органу з визначення технічної прийнятності)
що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить анулюва-
ти свідоцтво про призначення органу з визначення технічної прийнятності, ви-
дане згідно з наказом Мінекономіки від ____ ____________ 20__ р. №______ 
«___________________________».
             (найменування наказу)

Спосіб отримання копії наказу про анулювання свідоцтва про призначення органу 
з визначення технічної прийнятності (зазначається необхідне):

□ у паперовій формі поштою, а саме:
□ рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
□ кур’єром за додаткову плату;

□ в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (ли-
ше для органів з визначення технічної прийнятності, що подали заяву про анулю-
вання дії свідоцтва в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікацій-
ні системи).
______________

(підпис)
_____________________________________________________

(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище  
керівника органу з визначення технічної прийнятності)

____  __________ 20____ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 2021 р. № 471
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У пункті 4 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сіль-

ського господарства України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 серпня 2014 р. № 459 «Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183; 
2021 р., № 17, ст. 676):

1) підпункт 166 після слів «у відповідному технічному регламенті,» доповнити сло-
вами «свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як 
третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників бу-
дівельної продукції»;

2) доповнити пункт підпунктом 1691 такого змісту:
«1691) здійснює визначені Законом України «Про надання будівельної продукції 

на ринку» функції органу, що призначає органи з визначення технічної прийнятності, 
розширює сферу їх призначення, анулює їх свідоцтва про призначення, організовує 
проведення Мінрегіоном оцінювання заявників, які претендують на призначення ор-
ганом з визначення технічної прийнятності, щодо їх відповідності вимогам до органів 
з визначення технічної прийнятності, встановленим абзацами другим — четвертим 
частини першої статті 30 цього Закону, та проводить із залученням Мінрегіону моні-
торинг органів з визначення технічної прийнятності щодо їх відповідності вимогам до 
органів з визначення технічної прийнятності, встановленим статтею 30 цього Закону, 
та виконання ними своїх обов’язків відповідно до цього Закону;».

2. В абзаці четвертому пункту 4 спеціальних вимог до призначених органів з оцін-
ки відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 
2016 р. № 56 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 13, ст. 537), слова «стандартів 
з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповід-
ності продукції вимогам технічного регламенту, що застосовуються» замінити сло-
вами «стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування техніч-
них регламентів».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 р. № 1071 «Про за-
твердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розши-
рення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або ану-
лювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених 
органів з оцінки відповідності» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 92, ст. 2973):

1) вступну частину після слів «Закону України «Про технічні регламенти та оцін-
ку відповідності» доповнити словами і цифрами «та частини шостої статті 35 Закону 
України «Про надання будівельної продукції на ринку»;

2) у Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення 
або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулюван-
ня такого свідоцтва, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 1 після слів «технічному регламенті» доповнити словами «, органу з оцінки 
відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та пере-
вірки стабільності показників будівельної продукції»;

пункт 2 після слів «(далі — Закон)» доповнити словами «та Законі України «Про 
надання будівельної продукції на ринку»;

у пункті 5:
абзац перший після слова і цифри «додатком 1» доповнити словами і цифрами 

«, заяву про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою 
стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної 
продукції за формою згідно з додатком 11»;

абзац третій після слова і цифри «додатком 3» доповнити словами і цифрами 
«(для претендентів на призначення органом з оцінки відповідності для виконання як 
третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідно-
му технічному регламенті, або визнаною незалежною організацією для затверджен-
ня технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує 
нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згід-
но з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском) або додатком 
31 (для претендентів на призначення органом з оцінки відповідності для виконання 
як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників 
будівельної продукції)»;

в абзаці першому пункту 9 слова і цифри «додатки 9 і 10» замінити словами і циф-
рами «додатки 9, 91 і 10»;

3) у додатках до Порядку: 
у додатках 1 і 2:
слова «прізвище, ім’я, по батькові» замінити словами «ініціали (ініціал власно-

го імені) та прізвище»;
слова «□ у паперовій формі поштою» замінити словами:
«□ у паперовій формі поштою, а саме:
□ рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
□ кур’єром за додаткову плату»;
слово «ініціали» замінити словами «ініціали (ініціал власного імені)»;
у додатку 3 слово «ініціали» замінити словами «ініціали (ініціал власного імені)»;
у додатку 4:
абзац перший викласти в такій редакції:
«Загальна чисельність штатного персоналу, відповідального за виконання за-

вдань з оцінки відповідності згідно із заявленою сферою призначення, становить 
_____ осіб.»;

слова «Прізвище, ім’я, по батькові» замінити словами «Ініціали (ініціал власно-
го імені) та прізвище» ;

слово «ініціали» замінити словами «ініціали (ініціал власного імені)»;
у пункті 4 приміток слова і цифри «У графі 2 таблиці 1» замінити словами і циф-

рою «У таблиці 2»;
у додатку 5: 
абзац перший викласти в такій редакції:
«Загальна чисельність штатного персоналу, відповідального за виконання за-

вдань з оцінки відповідності згідно із заявленою сферою призначення, становить 
_____ осіб.»;

слова «Прізвище, ім’я, по батькові» замінити словами «Ініціали (ініціал власно-
го імені) та прізвище»;

слово «ініціали» замінити словами «ініціали (ініціал власного імені)»;
у додатку 6:
слова «Прізвище, ім’я, по батькові» замінити словами «Ініціали (ініціал власно-

го імені) та прізвище»;
слово «ініціали» замінити словами «ініціали (ініціал власного імені)»;
у додатку 7 слово «ініціали» замінити словами «ініціали (ініціал власного імені)»;
у тексті додатка 8 слово «ініціали» замінити словами «ініціали (ініціал власно-

го імені)»;
у додатках 9 і 10 слово «ініціали» замінити словами «ініціали (ініціал власного 

імені)»;
у додатку 11:
слова «Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповіднос-

ті для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визна-
чених у відповідному технічному регламенті, або свідоцтва про призначення визна-
ної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання не-
рознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персона-
лу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо об-
ладнання, що працює під тиском, із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням 
сфери призначення (зазначається необхідне):

□ у паперовій формі поштою;» замінити словами:
«Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для 

виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у 
відповідному технічному регламенті, свідоцтва про призначення органу з оцінки від-
повідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки 
стабільності показників будівельної продукції або свідоцтва про призначення визна-
ної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання не-
рознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персона-
лу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо об-
ладнання, що працює під тиском, із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням 
сфери призначення (зазначається необхідне):

□ у паперовій формі поштою, а саме:
□ рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
□ кур’єром за додаткову плату;»;

у тексті додатка слово «ініціали» замінити словами «ініціали (ініціал власного іме-
ні)»;

у додатку 12:
слова «Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповіднос-

ті для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визна-
чених у відповідному технічному регламенті, або свідоцтва про призначення визна-
ної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання не-
рознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персона-
лу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо об-
ладнання, що працює під тиском, із внесеними змінами, пов’язаними із скороченням 
сфери призначення (зазначається необхідне):

□ у паперовій формі поштою;» замінити словами:
«Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для 

виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у 
відповідному технічному регламенті, свідоцтва про призначення органу з оцінки від-
повідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки 
стабільності показників будівельної продукції або свідоцтва про призначення визна-

ної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання не-
рознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персона-
лу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо об-
ладнання, що працює під тиском, із внесеними змінами, пов’язаними із скороченням 
сфери призначення (зазначається необхідне):

□ у паперовій формі поштою, а саме:
□ рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
□ кур’єром за додаткову плату»;

у тексті слово «ініціали» замінити словами «ініціали (ініціал власного імені)»;
у додатку 13:
після абзацу другого доповнити словами:
«□ свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як 

третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників бу-
дівельної продукції згідно із Законом України «Про надання будівельної продукції 
на ринку»;»;

слова «Спосіб отримання копії наказу про призупинення дії свідоцтва про призна-
чення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних за-
вдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, або 
свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження тех-
нологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує не-
рознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згід-
но з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском (зазначаєть-
ся необхідне):

□ у паперовій формі поштою;» замінити словами:
«Спосіб отримання копії наказу про призупинення дії свідоцтва про призначен-

ня органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань 
з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, свідоцтва 
про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною 
завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продук-
ції або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затверджен-
ня технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який вико-
нує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, 
згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском (зазнача-
ється необхідне):

□ у паперовій формі поштою, а саме:
□ рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
□ кур’єром за додаткову плату;»;

у тексті додатка слово «ініціали» замінити словами «ініціали (ініціал власного іме-
ні)»;

у додатку 14:
слова «□ у паперовій формі поштою;» замінити словами:
«□ у паперовій формі поштою, а саме:

□ рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
□ кур’єром за додаткову плату;»;

у тексті додатка слово «ініціали» замінити словами «ініціали (ініціал власного іме-
ні)»;

у додатку 15:
після абзацу другого доповнити словами:
«□ свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як 

третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників бу-
дівельної продукції згідно із Законом України «Про надання будівельної продукції 
на ринку»;»;

слова «Спосіб отримання копії наказу про анулювання дії свідоцтва про призна-
чення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних за-
вдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, або 
свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження тех-
нологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує не-
рознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згід-
но з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском  (зазначаєть-
ся необхідне):

□ у паперовій формі поштою;» замінити словами:
«Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для 

виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у 
відповідному технічному регламенті, свідоцтва про призначення органу з оцінки від-
повідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки 
стабільності показників будівельної продукції або свідоцтва про призначення визна-
ної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання не-
рознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персона-
лу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо об-
ладнання, що працює під тиском  (зазначається необхідне):

□ у паперовій формі поштою, а саме:
□ рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
□ кур’єром за додаткову плату;»;

у тексті додатка слово «ініціали» замінити словами «ініціали (ініціал власного іме-
ні)»;

у додатку 16:
слова «□ у паперовій формі поштою;» замінити словами:
«□ у паперовій формі поштою, а саме:

□ рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
□ кур’єром за додаткову плату;»;

у тексті додатка слово «ініціали» замінити словами «ініціали (ініціал власного іме-
ні)»;

доповнити Порядок додатками 11, 31 та 91 такого змісту:
«Додаток 11 
до Порядку

ЗАЯВА 
про призначення органу з оцінки відповідності для виконання  
як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки  

стабільності показників будівельної продукції
______________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, що претендує на призначення  
(далі — претендент на призначення)

______________________________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ)

______________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)

в особі  _______________________________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище 

______________________________________________________________________,
керівника претендента на призначення)

що діє на підставі установчого документа юридичної особи, просить призначити йо-
го органом з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань, ви-
значених застосовними системами оцінки та перевірки стабільності показників бу-
дівельної продукції, згідно із Законом України «Про надання будівельної продук-
ції на ринку». 

Спосіб отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для 
виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності 
показників будівельної продукції згідно із Законом України «Про надання будівель-
ної продукції на ринку» (зазначається необхідне):

□ у паперовій формі поштою, а саме:
□ рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
□ кур’єром за додаткову плату;

□ в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (ли-
ше для претендентів на призначення, що подали заяву про призначення в електро-
нній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).
Додаток:  1. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.

2. Копія атестата про акредитацію на ___ арк. 
3. Довідка про сукупний досвід виконання кожним працівником із чис-
ла штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки 
відповідності, робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох ро-
ків на ___ арк.
4. Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповіднос-
ті на ___ арк.
5. Довідка про акредитовані випробувальні лабораторії, що є структурни-
ми підрозділами чи окремими юридичними особами, більше ніж 50 від-
сотків статутного капіталу яких належать претенденту на призначення, 
види випробувань усіх чи окремих видів (категорій, груп) продукції, які 
проводяться ними в межах заявленої сфери призначення,  
на ___ арк.
6. Копії договорів, укладених претендентом на призначення із субпідряд-
никами або своїми дочірніми підприємствами для проведення акредито-
ваними випробувальними лабораторіями таких субпідрядників або до-
чірніх підприємств випробувань продукції в межах заявленої сфери при-
значення, що засвідчені претендентом на призначення, на ___ арк.
7. Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами 
на час провадження діяльності призначеного органу з оцінки відповід-
ності, засвідчена претендентом на призначення, на ___ арк.

____________________
(підпис)

________________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище 

керівника претендента на призначення)

____ __________ 20__ р.»;
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ДОКУМЕНТИ
«Додаток 31 
до Порядку

ОПИС 
сфери призначення згідно із Законом України «Про надання будівельної продукції 

на ринку» щодо якого
______________________________________________________________________

(найменування юридичної особи,
______________________________________________________________________

що претендує на призначення (далі — претендент на призначення)
заявляє про свою компетентність

Групи будівельної  
продукції та/або  

конкретна будівельна 
продукція, її викорис-
тання за призначен-

ням, визначене  
у застосовній  

регламентній технічній 
специфікації

Застосовні  
системи оцінки та  
перевірки стабіль-
ності показників  

будівельної  
продукції

Функції,  
що виконують-
ся призначе-
ним органом

Відповідні регламент-
ні технічні специфікації 
та  (для цілей системи 

оцінки та перевірки ста-
більності показників бу-
дівельної продукції) сут-
тєві експлуатаційні ха-

рактеристики (*) 

(*) Зазначається у разі використання матеріально-технічної бази поза межами власної акредито-
ваної випробувальної лабораторії.

Суттєві експлуатаційні характеристики, для яких посилання на відповідні регла-
ментні технічні специфікації є необов’язковим

Суттєва експлуатаційна  
характеристика

Функції, що виконуються 
призначеним органом Специфікація 

Керівник  ____________________________________________________________
(найменування претендента на призначення)

_________________
(підпис)

____________________________________________________
(найменування посади, ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

________
Примітки. 1. У разі розширення/скорочення сфери призначення повинна бути охоплена сфера 

призначення з урахуванням її заявленого розширення/скорочення.
2. Позначка (*) зазначається поряд із позначенням відповідної регламентної техніч-
ної специфікації у разі, коли визначеними Кабінетом Міністрів України системами 
оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції дозволено вико-
ристання матеріально-технічної бази поза межами власної акредитованої випробу-
вальної лабораторії призначеного органу з оцінки відповідності.
3. Сфера призначення для суттєвих експлуатаційних характеристик, для яких поси-
лання на відповідні регламентні технічні специфікації є необов’язковим, зазначаєть-
ся у разі, коли претендент на призначення заявляє про свою компетентність згідно з 
такими суттєвими експлуатаційними характеристиками.
4. Підпис керівника претендента на призначення ставиться на кожній сторінці.»;

«Додаток 91 
до Порядку

Міністерство розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України

СВІДОЦТВО 
про призначення органу з оцінки відповідності для виконання  
як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки  

стабільності показників будівельної продукції
Мінекономіки засвідчує, що ____________________________________________

                                                            (найменування призначеного органу)
______________________________________________________________________

з оцінки відповідності, його місцезнаходження)
наказом від ___ _________ 20______ р. № __________ призначено органом з оцінки 
відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та пере-
вірки стабільності показників будівельної продукції згідно із Законом України «Про 
надання будівельної продукції на ринку» і йому присвоєно ідентифікаційний номер 
___________________________.

Сфера призначення на ________ арк. зазначена в додатку до цього свідоцтва та є 
його невід’ємною частиною.
_______________________________

(найменування посади уповноваженої  
особи Мінекономіки)

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали (ініціал власного імені)  

та прізвище)

____  __________ 20____ р.
Додаток 

до свідоцтва про призначення органу з оцінки  
відповідності для виконання як третьою стороною 
завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності 

показників будівельної продукції
СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ

______________________________________________________________________
(найменування призначеного органу з оцінки відповідності)

згідно із Законом України «Про надання будівельної продукції на ринку»
Групи будівельної  
продукції та/або  

конкретна будівельна 
продукція, її викорис-
тання за призначен-

ням, визначене  
у застосовній  

регламентній технічній 
специфікації

Застосовні  
системи оцінки  

та перевірки  
стабільності  
показників  
будівельної  

продукції

Функції,  
що виконуються 

призначеним 
 органом

Відповідні регламентні 
технічні специфікації  
та (для цілей системи  
оцінки та перевірки  

стабільності показни-
ків будівельної продукції) 

суттєві експлуатаційні  
характеристики (*) 

(*) Зазначається у разі використання матеріально-технічної бази поза межами власної акредито-
ваної випробувальної лабораторії.

Суттєві експлуатаційні характеристики, для яких посилання на відповідні регла-
ментні технічні специфікації є необов’язковим
Суттєва експлуатаційна 

характеристика
Функції, що виконуються  

призначеним органом Специфікація 

_____________________________
(найменування посади керівника  

структурного підрозділу Мінекономіки,  
на який покладено функції у сфері  

технічного регулювання)

_____________
(підпис)

__________________________
(ініціали (ініціал власного імені)  

та прізвище)

__________
Примітки. 1. У разі розширення/скорочення сфери призначення повинна бути охоплена сфе-

ра призначення з урахуванням її заявленого розширення/скорочення.
2. Позначка (*) зазначається поряд із позначенням відповідної регламентної тех-
нічної специфікації у разі, коли визначеними Кабінетом Міністрів України  систе-
мами оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції дозволено 
використання матеріально-технічної бази поза межами власної акредитованої ви-
пробувальної лабораторії призначеного органу з оцінки відповідності.
3. Сфера призначення для суттєвих експлуатаційних характеристик, для яких по-
силання на відповідні регламентні технічні специфікації є необов’язковим, зазна-
чається у разі, коли претендент на призначення заявляє про свою компетентність 
згідно з такими суттєвими експлуатаційними характеристиками.
4. Підпис керівника структурного підрозділу Мінекономіки, на який покладено 
функції з технічного регулювання, ставиться на кожній сторінці.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 12 травня 2021 р. № 455 
Київ

Про внесення змін до Порядку ведення 
Державного реєстру документів страхового 

фонду документації України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду 

документації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 
травня 2002 р. № 642 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1020; 2015 р.,  
№ 60, ст. 1971), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 травня 2021 р. № 455

ЗМІНИ,  
що вносяться до Порядку ведення Державного реєстру документів страхового 

фонду документації України
1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Реєстр є власністю держави. 
Ведення Реєстру — комплекс заходів, що здійснюється держателем Реєстру, по-

садовими особами, які здійснюють інформаційне наповнення Реєстру, та адміністра-
тором Реєстру з метою створення та ведення бази даних, супроводу програмного за-
безпечення, надання доступу, захисту та адміністрування бази даних Реєстру.

Держателем Реєстру є Укрдержархів. Держатель Реєстру встановлює організацій-
ні, методологічні принципи ведення Реєстру, забезпечує його функціонування, надає 
інформаційно-довідкові послуги його користувачам, забезпечує збереження і захист 
даних, що містяться у Реєстрі, визначає посадових осіб, які здійснюють інформацій-
не наповнення Реєстру.

Адміністратором Реєстру є Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 
технологічний інститут мікрографії, який належить до сфери управління Укрдержар-
хіву та здійснює супровід програмного забезпечення Реєстру.».

2. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
«До складу Реєстру входить електронне сховище документів страхового фонду 

документації.».
3. У пунктах 4, 5 і 6 слово «Укрдержархів» в усіх відмінках замінити словами «дер-

жатель Реєстру» у відповідному відмінку.
4. Пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Фінансування ведення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок ко-

штів державного бюджету, передбачених Укрдержархіву.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 травня 2021 р. № 480 
Київ

Про реалізацію експериментального проекту 
щодо заходження до річкових портів України 
іноземних невійськових суден під прапорами 

держав, з якими не укладено міжнародних 
договорів України про судноплавство  

на внутрішніх водних шляхах, без отримання 
одноразових тимчасових дозволів 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури стосовно реалізації до 31 

грудня 2021 р. експериментального проекту щодо заходження до річкових портів Украї-
ни іноземних невійськових суден під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних 
договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, без отримання однора-
зових тимчасових дозволів (далі — експериментальний проект).

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо заходження до річ-
кових портів України іноземних невійськових суден під прапорами держав, з якими не укла-
дено міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, без 
отримання одноразових тимчасових дозволів, що додається.

3. Установити, що на період реалізації експериментального проекту абзац третій пунк-
ту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 155 «Деякі питання захо-
дження іноземних невійськових суден до річкових портів України» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2012 р., № 17, ст. 617; 2018 р., № 75, ст. 2506) до учасників експериментального про-
екту не застосовується.

4. Міністерству інфраструктури, Державній службі морського та річкового транспорту 
на період реалізації експериментального проекту: 

1) вжити заходів до:
тимчасового припинення видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових 

портів України іноземним невійськовим суднам під прапорами держав, з якими не укладе-
но міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, які є 
учасниками експериментального проекту;

забезпечення інформаційної підтримки реалізації експериментального проекту;
2) підготувати та подати Кабінетові Міністрів України протягом місяця після завершення 

експериментального проекту звіт про результати його реалізації.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 травня 2021 р. № 480
ПОРЯДОК 

реалізації експериментального проекту щодо заходження до річкових портів 
України іноземних невійськових суден під прапорами держав, з якими не укладено 

міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних  
шляхах, без отримання одноразових тимчасових дозволів

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо за-
ходження до річкових портів України іноземних невійськових суден під прапорами дер-
жав, з якими не укладено міжнародних договорів України про судноплавство на вну-
трішніх водних шляхах, без отримання одноразових тимчасових дозволів Морської ад-
міністрації під час здійснення міжнародних рейсів (далі — експериментальний проект).

2. Дія цього Порядку не поширюється на каботажні перевезення, які регулюють-
ся статтею 131 Кодексу торговельного мореплавства України, пасажирські, спортивні, 
парусні судна та яхти, що плавають під прапором держав, з якими не укладено міжна-
родних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, які можуть 
заходити до річкових портів відповідно до абзацу другого пункту 1 постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 155 «Деякі питання заходження інозем-
них невійськових суден до річкових портів України» (Офіційний вісник України, 2012 
р., № 17, ст. 617).

3. Мінінфраструктури є координатором експериментального проекту.
4. Морська адміністрація та державне підприємство «Адміністрація морських пор-

тів України» сприяють реалізації експериментального проекту в межах, визначених за-
конодавством.

5. Участь в експериментальному проекті мають право брати іноземні невійськові 
судна, які виконали вимоги абзаців першого і другого пункту 6 цього Порядку та ма-
ють у наявності:

свідоцтво судна внутрішнього плавання та кваліфікаційні документи екіпажу, вида-
ні державами — членами Європейського Союзу; або

суднові документи та кваліфікаційні документи екіпажу, що відповідають вимогам 
Кодексу торговельного мореплавства України; або

суднові документи та кваліфікаційні документи екіпажу, що відповідають вимо-
гам, установленим міжнародними договорами України у сфері торговельного море-
плавства.

6. Для участі в експериментальному проекті адміністрація держави прапора, суд-
новласник або його представник (далі — заявник) не пізніше ніж за три робочих дні 
до прибуття судна в порт, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон 
(пункт контролю), подає на офіційну адресу електронної пошти Морської адміністра-
ції заявку на участь в експериментальному проекті щодо заходження до річкових пор-
тів України іноземних невійськових суден під прапорами держав, з якими не укладено 
міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, без 
отримання одноразових тимчасових дозволів (далі — заявка) за формою згідно з до-
датком, до якої додаються скановані документи, зазначені в пункті 5 цього Порядку.

Заявка може подаватися в електронній формі з накладенням кваліфікованого елек-
тронного підпису та/або електронної печатки (у разі наявності) відповідно до Закону 
України «Про електронні довірчі послуги», або у формі скан-копії, якщо така заявка 
створена та підписана у паперовій формі.

Уповноважена особа Морської адміністрації у разі наявності всієї необхідної інфор-
мації в поданій заявці протягом однієї доби після її отримання (у разі отримання у ви-
хідний чи святковий день — протягом наступної робочої доби) розміщує таку заявку на 
своєму офіційному веб-сайті в підрозділі «Одноразові дозволи» розділу «Діяльність».

Підставами для відмови заявнику в участі в експериментальному проекті є подан-
ня заявником:

заявки не за встановленою формою;
інформації, передбаченої формою заявки, у неповному обсязі;
документів, що не відповідають пункту 5 цього Порядку.
У разі відмови заявнику в участі в експериментальному проекті Морська адміністра-

ція протягом однієї доби після отримання заявки (у разі отримання у вихідний чи свят-
ковий день — протягом наступної робочої доби) надсилає на адресу електронної по-
шти заявника повідомлення із зазначенням причин відмови, передбачених абзацами 
четвертим — сьомим цього пункту.

Заявник, якому відмовлено в участі в експериментальному проекті, може подати но-
ву заявку на участь в експериментальному проекті.

7. Перевірку зазначених у пункті 5 цього Порядку документів здійснює Морська ад-
міністрація в порту, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон (пункт 
контролю).

8. Судна під прапором держави-агресора, судна, власниками або судновласниками 
яких чи учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами власників 
або судновласників яких є громадяни (піддані) держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, зареєстрова-
ні на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або 
державою-окупантом, держава, визнана Верховною Радою України державою-агресо-
ром або державою-окупантом, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано 

спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону Укра-
їни «Про санкції», на внутрішні водні шляхи України не допускаються.

9. Під час заходження на внутрішні водні шляхи України в зону дії річкової інформацій-
ної служби філії «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських пор-
тів України» учасники експериментального проекту повинні подати інформацію річковій ін-
формаційній службі відповідно до законодавства.

Додаток 
до Порядку

Голові Державної служби морського  
та річкового транспорту України

________________________________
(прізвище, ініціали)

ЗАЯВКА 
на участь в експериментальному проекті щодо заходження до річкових портів 

України іноземних невійськових суден під прапорами держав, з якими не укладено 
міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх  
водних шляхах, без отримання одноразових тимчасових дозволів

Повідомляю про запланований захід до річкового порту України 
_____________________ судну ___________________________________________,

(назва порту)                                       (назва, номер Міжнародної морської організації)
судновласник  _________________________________________________________,

(найменування/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) судновласника)
прапор  _______________________________________________________________,

(назва держави прапора)
порт завантаження ________________, порт розвантаження  ___________________,
  (назва)                  (назва)
для  __________________________________________________________________.

(завантаження/розвантаження; вид вантажу)
Орієнтовна дата прибуття в порт України __________________________________

                                  (назва порту, в якому
______________________________________________________________________

відкрито пункт пропуску через державний кордон (пункт контролю)
___  __________20___ року.

Орієнтовна дата прибуття в річковий порт _________________________________ 
                                                                                     (назва)

завантаження / розвантаження ___  __________20___ року.
Адреса електронної пошти _____________________________________________.
Прошу вважати судно ________________________________________ учасником

                             (назва, номер Міжнародної морської організації)
експериментального проекту.

Додатки  ____________________________________________________________.
___  _________ 202__ року. ________/_____________________________________

  (підпис)           (прізвище, ініціали (ініціал власного імені*)МП
___________
* У разі подання заявки в електронній формі накладається кваліфікований електронний під-

пис та/або електронна печатка (у разі наявності) відповідно до Закону України «Про електронні до-
вірчі послуги».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від  17 травня 2021 р. № 484 
Київ

Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 

для створення сучасної клінічної бази для 
лікування онкологічних захворювань у 

Національному інституті раку
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні-

стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у На-
ціональному інституті раку, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 травня 2021 р. № 484

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення сучасної 
клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті 

раку
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті за програмою «Створення сучасної клінічної бази для лікування он-
кологічних захворювань у Національному інституті раку» (далі — бюджетні кошти).

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

3. Замовником створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних за-
хворювань у Національному інституті раку та одержувачем бюджетних коштів є дер-
жавне підприємство «Укрмедпроектбуд», яке відповідає критеріям одержувача бю-
джетних коштів згідно з Порядком складання, розгляду, затвердження та основних 
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою Ка-
бінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 
р., № 9, ст. 414).

4. Бюджетні кошти спрямовуються на реконструкцію будівлі радіологічного комп-
лексу, будівлі клінічного корпусу № 1, переходу з клінічного корпусу № 1 до поліклі-
ніки, будівництво клінічного корпусу № 3, інженерних будівель та споруд, комуніка-
ційних переходів між корпусами, інженерних мереж за напрямами:

дослідження та розроблення проекту з урахуванням проектування за чергами, у 
тому числі предпроектні роботи, збір вихідних даних для проектування, інженерно-
технічні вишукування та обстеження;

оплата послуг, пов’язаних із погодженням, експертизою, затвердженням проек-
тної документації;

будівельно-монтажні роботи;
устаткування, обладнання, меблі та інвентар (у тому числі послуги (роботи) із 

транспортування, монтажу, встановлення та налагодження устаткування, обладнан-
ня, меблів та інвентарю);

оплата послуг, пов’язаних із підготовкою до виконання робіт, їх виконанням та 
введенням об’єктів в експлуатацію (у тому числі кошти на оплату послуг, що пов’язані 
з приєднанням об’єкта будівництва до діючих мереж);

авторський нагляд, технічний нагляд, науково-технічний супровід, захоронен-
ня будівельних відходів, підготовка до формування страхового фонду документа-
ції тощо;

утримання служби замовника.
5. Бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом державного бюджету беруться 

виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.
6. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здій-

снюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівни-
цтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 
1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівни-
цтва» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міні-
стрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядника-
ми (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

7. Затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи здійснюється 
відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх екс-
пертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. 
№ 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

8. Прийняття об’єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до Порядку при-
йняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питання прийняття в експлу-
атацію закінчених будівництвом об’єктів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, 
ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

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

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в 
установленому законом порядку.

11. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отри-
мані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюється в установленому законо-
давством порядку.

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

13. МОЗ подає щокварталу Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів.
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 17 травня 2021 р. № 482 

Київ

Про внесення змін до Порядку державного 
експортного контролю за проведенням переговорів, 

пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів) щодо здійснення експорту 

товарів
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку державного експортного контролю за проведенням перего-

ворів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо 
здійснення експорту товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 червня 2012 р. № 500 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 43, ст. 1664; 2015 
р., № 88, ст. 2928), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через місяць з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 травня 2021 р. № 482
ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку державного експортного контролю за проведенням 
переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

щодо здійснення експорту товарів
1. У пункті 1 слова «встановлено ембарго на експорт товарів» замінити словами 

«встановлено часткове ембарго на експорт таких товарів».
2. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
«застосовано санкції відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції».».
3. У пункті 4 слова «встановлено ембарго на експорт товарів» замінити словами 

«встановлено часткове ембарго на експорт товарів».
4. Підпункт 2 пункту 11 викласти в такій редакції:
«2) такі зобов’язання іноземного суб’єкта:
не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого спо-

живача; або
що отримані товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не 

пов’язаних з їх подальшим реекспортом чи передачею будь-кому, а у разі наміру 
у подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому кінцевому спо-
живачеві — реекспортувати чи передавати такі товари лише за умови отримання 
письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю;

зобов’язання щодо окремих груп товарів, а саме:
товарів, що можуть бути використані під час створення ракетної зброї:
- використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються 

створення ракетних засобів доставки зброї масового знищення;
- не копіювати, не модифікувати та не змінювати отримані товари без попередньої 

письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю;
- не реекспортувати та не передавати будь-кому отримані товари, їх копії чи ство-

рені на їх основі вироби або обладнання без попередньої письмової згоди на це екс-
портера таких товарів та Держекспортконтролю;

товарів, що можуть бути використані під час створення ядерної зброї:
- використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються 

будь-яким чином діяльності, пов’язаної із створенням ядерних вибухових пристро-
їв, або діяльності, пов’язаної з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під га-
рантіями МАГАТЕ;

- не копіювати, не модифікувати, не реекспортувати отримані товари чи переда-
вати їх будь-кому без попередньої письмової згоди на це експортера таких товарів 
та Держекспортконтролю, у тому числі товари, призначені для власних потреб кін-
цевого споживача;

товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї:
- використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються 

створення хімічної зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією про 
заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її 
знищення від 13 січня 1993 р.;

- не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому без попередньої 
письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю, у тому 
числі товари, призначені для власних потреб кінцевого споживача;

товарів, що можуть бути використані під час створення бактеріологічної (біоло-
гічної) та токсинної зброї:

- використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються 
створення бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї або будь-якої іншої ді-
яльності, забороненої Конвенцією про заборону розробки, виробництва та накопи-
чення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про її знищення від 
10 квітня 1972 р.;

- не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому без попередньої 
письмової згоди на це експортера таких товарів та Держекспортконтролю, у тому 
числі товари, призначені для власних потреб кінцевого споживача;

надати сертифікат кінцевого споживача;
надати міжнародний імпортний сертифікат або інший документ, який оформле-

ний або підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення 
товарів і містить підтвердження або гарантії такого органу щодо імпорту товарів до 
цієї держави (надається тільки у разі експорту товарів подвійного використання, за-
значених у розділах «Чутливі» товари» або «Дуже чутливі» товари» Єдиного списку 
товарів подвійного використання, наведеного у додатку до Порядку здійснення дер-
жавного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 86 (Офі-
ційний вісник України, 2004 р., № 4, ст. 167; 2018 р., № 8, ст. 303), до держави при-
значення, яка не є членом міжнародного режиму експортного контролю «Вассена-
арська домовленість», а також якщо експорт товарів, зазначених в інших розділах 
Єдиного списку товарів подвійного використання, здійснюється до держав, які не є 
членами відповідного міжнародного режиму експортного контролю, а саме: «Режим 
контролю за ракетними технологіями», «Група ядерних постачальників», «Австралій-
ська група»). Перелік держав — учасниць міжнародних режимів експортного контр-
олю наведений у додатку;

надати на вимогу експортера сертифікат підтвердження доставки товарів або ін-
ший документ, оформлений чи підтверджений уповноваженим державним органом 
держави призначення товарів, який підтверджує ввезення товару чи кожної партії то-
вару на територію цієї держави;

надати експортерові або відповідним державним органам України право на прове-
дення перевірки факту доставки товарів кінцевому споживачеві та проведення пере-
вірок використання за призначенням товарів, що експортуються з України;».

5. Додаток до Порядку викласти в такій редакції: 
«Додаток 

до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 17 травня 2021 р. № 482)
ПЕРЕЛІК  

держав — учасниць міжнародних режимів експортного контролю

Найменування  
держави

Міжнародні режими експортного контролю

Вассенаарська 
домовленість

Режим  
контролю  

за ракетними 
технологіями

Група  
ядерних  

постачаль-
ників

Комітет  
Цангера

Австра-
лійська 
група

1. Австралія * * * * *
2. Австрія * * * * *
3. Аргентина * * * * *
4. Бельгія * * * * *
5. Білорусь * *
6. Болгарія * * * * *
7. Бразилія * *
8. Великобританія * * * * *
9. Греція * * * * *
10. Данія * * * * *
11. Естонія * * *
12. Індія * * *
13. Ісландія * * *
14. Іспанія * * * * *
15. Ірландія * * * * *
16. Італія * * * * *
17. Казахстан * *
18. Канада * * * * *
19. Китай * *
20. Кіпр * *
21. Латвія * * *
22. Литва * * *
23. Люксембург * * * * *
24. Мальта * * *

25. Мексика * * *
26. Нідерланди * * * * *
27. Німеччина * * * * *
28. Нова Зеландія * * * * *
29. Норвегія * * * * *
30. ПАР * * * *
31. Польща * * * * *
32. Португалія * * * * *
33. Республіка  

Корея * * * * *

34. Росія * * * *
35. Румунія * * * *
36. Сербія *
37. Словаччина * * * *
38. Словенія * * * *
39. США * * * * *
40. Туреччина * * * * *
41. Угорщина * * * * *
42. Україна * * * * *
43. Фінляндія * * * * *
44. Франція * * * * *
45. Хорватія * * * *
46. Чехія * * * * *
47. Швейцарія * * * * *
48. Швеція * * * * *
49. Японія * * * * *

               
Примітки: 1. Список товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають дер-

жавному контролю, наведений у додатку до Порядку здійснення державного контр-
олю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіцій-
ний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506), відповідає списку Вассенаарської домов-
леності.
2. Єдиний список товарів подвійного використання, наведений у додатку до Поряд-
ку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного 
використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 
р. № 86 (Офіційний вісник України,  
2004 р., № 4, ст. 167; 2018 р., № 8, ст. 303), відповідає спискам Вассенаарської домов-
леності, Режиму контролю за ракетними технологіями, Групи ядерних постачальників 
та Комітету Цангера, Австралійської групи.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 485 
Київ

Про внесення зміни до пункту 151 постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 22 липня 2020 р. № 641

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 151 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 

2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протие-
підемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2020 р., № 63, ст. 2029, № 99, ст. 3224; 2021 р., № 3, ст. 165), доповнивши йо-
го після слів «інші заходи із забезпечення його діяльності» словами «; для забез-
печення відкриття експозиції «Математика» науково-освітнього простору Музею 
науки в місті Києві».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 486 
Київ

Про внесення зміни до пункту 151 постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 22 липня 2020 р. № 641

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 151 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 

2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених про-
тиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 63, ст. 2029, № 99, ст. 3224; 2021 р., № 15, ст. 586), доповнив-
ши його після слів «для придбання реабілітаційного обладнання Державною реа-
білітаційною установою «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб 
з інвалідністю» та здійснення капітального ремонту, перепланування та переоб-
ладнання приміщень цієї установи» словами «; для закупівлі послуг з оздоров-
лення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих таборах МДЦ «Артек» і ДЦ «Мо-
лода гвардія».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 19 травня 2021 р. № 487 
Київ

Про внесення змін до порядків,  
затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України від 23 січня 2019 р.  
№ 41 і від 19 лютого 2020 р. № 131

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів по-

вної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 41 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2019 р., № 12, ст. 411; 2020 р., № 84, ст. 2718), і Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у 
сфері освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 люто-
го 2020 р. № 131 (Офіційний вісник України, 2020 p., № 20, ст. 762), зміни, що до-
даються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 487

ЗМІНИ, 
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України 

від 23 січня 2019 р. № 41 і від 19 лютого 2020 р. № 131
1. У пункті 12 Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів по-

вної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 41:

абзац перший після слова «предметів» доповнити словами «(інтегрованих кур-
сів)»; 

абзац четвертий після слів «не більше двох підручників» доповнити словами і 
цифрами «, за умови отримання кожним підручником узагальненого результату не 
менше 20 тис.»;

абзац п’ятий після слів «не більше трьох підручників» доповнити словами і циф-
рами «, за умови отримання кожним підручником узагальненого результату не мен-
ше 20 тис.»;

абзац шостий виключити; 
слово «вибору» замінити словами «повторного вибору».
2. Абзац другий підпункту 1 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 131, ви-
класти  в такій редакції:

«Друковані підручники з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), що 
використовувалися в освітньому процесі, можуть бути за рішенням МОН повторно 
видані, у тому числі іншим видавцем, без проведення конкурсного відбору відповід-
но до пункту 12 Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів по-
вної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 41 (Офіційний вісник України, 
2019 р., № 12, ст. 411; 2020 р., № 84, ст. 2718).».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 349-р 
Київ

Питання річних загальних зборів акціонерного 
товариства «Українська залізниця»

Відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління
об’єктами державної власності» та Статуту акціонерного товариства «Українська залізни-
ця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 735 
«Питання акціонерного товариства «Українська залізниця»:

1. Затвердити:
річний звіт акціонерного товариства «Українська залізниця» за 2019 рік, який вклю-

чає консолідовану фінансову звітність зазначеного товариства разом з висновком неза-
лежного аудитора товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудитор-
ські послуги»;

звіт наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця» за 2019 рік;
звіт правління акціонерного товариства «Українська залізниця» за 2019 рік за резуль-

татами фінансово-господарської діяльності у 2019 році.
2. Визнати роботу наглядової ради та правління акціонерного товариства «Українська 

залізниця» в 2019 році задовільною.
3. Затвердити такий розподіл чистого прибутку акціонерного товариства «Українська 

залізниця» за 2019 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:
30 відсотків чистого прибутку в розмірі 749,5 млн. гривень — на виплату дивідендів 

до державного бюджету;
70 відсотків чистого прибутку у розмірі 1747,8 млн. гривень — на покриття збитків 

минулих років (за вирахуванням вартості майна тимчасового контрольного пункту в’їзду 
на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення 
«Чонгар» та зони сервісного обслуговування перед ним, визначеної суб’єктом оціночної 
діяльності у розмірі 115,6 млн. гривень) 1632,2 млн. гривень.

Виплату дивідендів провести згідно з вимогами законодавства не пізніше 30 черв-
ня 2021 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 353-р 
Київ

Про віднесення нерухомого майна до сфери 
управління Міністерства розвитку економіки,  

торгівлі та сільського господарства
Віднести нерухоме майно за переліком згідно з додатком до сфери управління Мі-

ністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 21 квітня 2021 р. № 353-р
ПЕРЕЛІК  

нерухомого майна, що відноситься до сфери управління Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства

Полтавська область
Цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 

2063356553228), що розміщений по вул. Молодіжній (Комсомольська), 137, у с. Засулля 
Лубенського району: адміністративний корпус (літер А-1); приміщення, КПП (літер Б-1); га-
раж (літер В-1, Д-1); вагова (літер Г-1); лабораторія (літер Е-1); пожежне депо (літер Ж-1); 
їдальня (літер З-1); склад № 1—21 (літер И1-1 — И21-1); матеріальний склад № 22 (літер 
И22-1); молотильно-калібровочний цех (літер К-3); сил. корпус (літер 1, 2); зерноочисна ба-
шта (літер Л-2); насіннєобробний цех (літер М-14); ПОБ-3 (літер Н-1); МОБ-3 (літер Ц-3); 
ПОБ-1 (літер 4-2); цех зняття обгорток (літер О-1); КПП (літер П-1); сушилка СКП-6 (літер 
Р-1); топка № 1, 2 (літер С-1, Т-1); котельня (літер У-1); будівля газового господарства (лі-
тер Ф-1); столярна майстерня (літер Х-1); будівля насосної станції (літер Ш-1); мех. май-
стерня (літер Щ-1); гараж (літер ХІ-1); трансформаторна підстанція (літер У1-1); корівник 
(літер Ф1-1); свинарник-маточник (літер Ф2-1); господарський сарай (літер Ф3, Ф4); вби-
ральня (літер Ф5, Ф6); операторська (літер Є, Ю, Я); ПОБ-2 (літер 41-3); топка ДСП-32 (літер 
42-1); автопідйомник насіння ПГА-25 (літер Ф7).

Сумська область
Цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 

920172059226), що розміщений по вул. Андріївській, 10, у м. Кролевці Конотопського райо-
ну: адміністративно-лабораторний корпус (літер А-4); зерносушильня (літер Б-2); блок ма-
теріального складу з майстернею (літер В-1); лабораторно-побутовий корпус млина (літер 
Г-3); будівля млина та складу готової продукції (літер Д-8); будівля автоприйому (літер Е-1); 
будівля розвантаження зерна (літер Є-1); комплекс очисних споруд (літер Ж-1); водонасос-
на станція з водонапірною башнею (літер Ж2-1); будівля КНС із спорудами (літер З-1); кор-
пус комбікормового заводу (літер И-8); розподільчий пункт 10 КВ із ТП (літер І-1); будів-
ля господарська (літер Й); елеватор із силосними корпусами (літер К-10); зерносушильня 
ДСП-32 (літер Л-2); корпус готової продукції з відпускним обладнанням (літер М-8); будівля 
ЖД прийому борошнистої сировини (літер Н-1); будівля ЖД прийому (літер О-1); котельня 
(літер П-1); вагонне депо (літер Р-1); ЖД вагова (літер Р2-1); будівля мазутозабезпечення 
з насосною (літер С-1); будівля насосної станції ГСМ (літер С2-1); будівля складів № 2, № 3 
(літер Т-1); будівля робочої башні з галереєю (літер У-3); будівля складу № 1, 4, 5 (літер Ф-1, 
Ч-1, Ц-1); будівля свинарника (літер Х-1, Х2-1); будівля гаражів (літер Ш-1); будівля гара-
жа (літер Ш2-1); будівля гаражів із побутовими приміщеннями (літер Щ-1); будівля забійно-
го пункту з коптильнею (літер Ю-2); будівля меблевого цеху (літер Я-1); огорожа (літер N).

Черкаська область
Цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 

1391233271257), що розміщений по вул. Благовісній (Калініна), 1, у м. Шполі Звенигород-
ського району: адмінбудинок з прибудовами (літер А, а, а’); підвал/під А/, п/д; їдальня з 
прибудовою (літер Б, б); підвал/під Б/, п/д’; механізована майстерня-котельня з прибудо-
вою (літер В, в); сарай (літер Д); убиральня (літер Г, З, Д1); свинарник (літер Е); забійний 
цех (літер Ж); електроцех з прибудовою (літер И, и); молотильно-очисна башта; прибудо-
ва з ґанком (літер Й, й); зерносушарка ДСП-32 з ґанком (літер К, Ш); зерносклад № 5 з при-
будовою П, п, зерносклад № 7 з прибудовою Л, л; зерносклад № 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11 (лі-
тер С, Ф, Н, Л1, ю, Я, ю1); КЗС-40 (літер О); зарядна станція (літер Р); тепловозне депо (лі-
тер Т); зерносклад № 2, 8; прибудови (літер Э, э, э1); норійно-очисна башта (літер У, у); 
трансформаторна підстанція ТП-227 (літер Х); трансформаторна підстанція ТП-226 (літер 
Щ); авторозвантажувач (літер Ц); силосний корпус № 1—4; робоча башта № 5; прибудо-
ва (літер Ч1, Ч2, Ч3, Ч4, Ч5, ч); кукурузно-калібровочний цех (літер Ю); зерносушарка № 1 
СКП-6, прибудова; зерносушарка № 2 СКП-6, прибудова; зерносушарка № 3; зерносушарка  
№ 4 СКП-8, прибудова; автоприйом № 2, зарядна станція, прибудова (літер А1, а1, А2, а2, 
а3, А3, А4, а4, Б1, б1, б2); автоприйом № 1, прибудова (літер В1, в1); склад ПММ (літер Е1); 
пождепо (літер З1); клуб-склад, прибудова (Ж1, ж1); автоваги, навіс (літер І1, Й1); візиро-
вочна лабораторія (літер К1); колодязь (літер 1); водойма пождепо (літер 2); ворота (лі-
тер 3—7); огорожа (літер 8), замощення (літер І); навіс (літер М); ваги вагонні (літер М1).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 лютого 2021 р. № 365-р 
Київ

Деякі питання цифрової трансформації 
1. Схвалити пріоритетні напрями та завдання (проекти) цифрової трансформації 

на  період до 2023 року, що додаються.
2. Міністерству цифрової трансформації розробити та затвердити протягом п’яти 

місяців методичні рекомендації щодо організації роботи за пріоритетними напряма-
ми та виконання завдань (проектів) цифрової трансформації на період до 2023 року.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:
організувати роботу за пріоритетними напрямами, схваленими цим розпоряджен-

ням, та забезпечити виконання завдань (проектів) цифрової трансформації за раху-
нок та в межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік, а також ін-
ших джерел, не заборонених законодавством;

подавати Міністерству цифрової трансформації інформацію про стан організації 
роботи за зазначеними пріоритетними напрямами та виконання завдань (проектів) 
цифрової трансформації відповідно до методичних рекомендацій, зазначених у пунк-
ті 2 цього розпорядження.

4. Координацію роботи за пріоритетними напрямами, схваленими цим розпоря-
дженням, та виконанням завдань (проектів) цифрової трансформації на період до 
2023 року покласти на Міністерство цифрової трансформації.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із напрямами та завданнями, схваленими урядовим розпорядженням,  

можна ознайомитись на сайті «УК».

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-cifrovoyi-transformac-a365r
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +6 +11 +14 +19 Черкаська +6 +11 +14 +19
Житомирська +5 +10 +14 +19 Кіровоградська +6 +11 +15 +20
Чернігівська +5 +10 +14 +19 Полтавська +7 +12 +15 +20
Сумська +6 +11 +15 +20 Дніпропетровська +7 +12 +17 +22
Закарпатська +5 +10 +15 +20 Одеська +7 +12 +14 +19
Рівненська +5 +10 +14 +19 Миколаївська +6 +11 +16 +21
Львівська +4 +9 +13 +18 Херсонська +8 +13 +19 +24
Івано-Франківська +4 +9 +14 +19 Запорізька +7 +12 +20 +25
Волинська +4 +9 +13 +18 Харківська +6 +11 +19 +24
Хмельницька +5 +10 +14 +19 Донецька +7 +12 +20 +25
Чернівецька +5 +10 +14 +19 Луганська +6 +11 +20 +25
Тернопільська +5 +10 +13 +18 Крим +7 +12 +20 +25
Вінницька +5 +10 +15 +20 Київ +9 +11 +16 +18

Укргiдрометцентр

На розгляді в Куйбишевському районному суді Запорізької облас-
ті перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Шпакова 
Ю.М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 
ст.258-3, ч.3 ст.258 КК України, по якому, відповідно до ухвали ко-
легії суддів Куйбишевського районного суду Запорізької області від 
28 листопада 2019 року у справі № 324/1098/18, здійснюється спеці-
альне судове провадження.

Колегія суддів Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті під головуванням судді Мальованого В.О. викликає обвину-
ваченого Шпакова Юрія Миколайовича, 31 травня 1979 р.н., заре-
єстрованого за адресою: вул. Генерала Максима Козиря, буд. 13 
кв. 52 м. Донецьк, Донецької області для участі в  судовому за-
сіданні у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за  
№ 22018000000000061 від 20.02.2018 року, яке відбудеться о 15-00 
год. 02 червня 2021 року в залі засідань № 1 Куйбишевського район-
ного суду Запорізької області за адресою: вул. Центральна,26-а, смт 
Більмак Запорізької області. Поважні причини неприбуття особи на 
виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України. 

Колегія суддів: головуючий суддя Мальований В.О.,  
судді Валігурський Г.Ю., Ходько В.М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Дудченко Євген Геннадійович, 07.06.1985 ро-

ку народження, останнє відоме місце провадження: Херсон, вул. 
Перекопська, 163, кв.65 відповідно до абз.5 ч.3 ст.323 КПК Украї-
ни повідомляється про те, що 15.04.2019 року Херсонським місь-
ким судом Херсонської області по кримінальному провадженню 
№12018230020001005 за обвинуваченням Дудченка Євгена Генна-
дійовича за ст.115 ч.2 п.6, 187 ч.4, 289 ч.3 КК України постановле-
но ухвалу про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинува-
ченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Дудченко Є.Г. повідомляється про те, що йому необхідно 
з’явитися 27.05.2021 року о 15-00 год. у каб. 208 до Херсонського 
міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження 
№766/8832/19 за ст.115 ч.2 п.6, 187 ч.4, 289 ч.3 КК України як об-
винуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсон-
ського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Корольчук Н.В.

Приватний нотаріус Царичанського РНО Дніпропетровської обл. 
Кравчук Світлана Василівна сповіщає про відкриття спадкової спра-
ви після померлої 10.11.2020 року 

ДАНИЛЕНКО ЕМІЛІЇ КАРЛІВНИ. 
Спадкоємців прохання звертатися за адресою: 51000, Дніпропе-

тровська обл., Царичанський р-н, смт Царичанка, квартал Слави, 8а, 
кімн. 32, тел. 0569031711, протягом одного місяця з дня опубліку-
вання оголошення.

На виконання вимог ст. 297-5 КПК України доводимо 
до відома обвинувачених Тиднюка Віктора Андрійовича, 
05.09.1988 року народження та Тендіта Олександра Івано-
вича, 15.07.1981 року народження, що 26.05.2021 о 16:00 та 
15.06.2021 о 12:00 годині відбудеться розгляд кримінального 
провадження за обвинуваченням зазначених осіб. Підготовче 
засідання відбудеться під головуванням судді Бориспільсько-

го міськрайонного суду Київської області Ткаченка Д.В. за адре-
сою: м. Бориспіль, Київська область, вул. Київський шлях 72.

Під час підготовчого засідання прокурором ініціювати-
меться спеціальне судове провадження стосовно обвинува-
чених Тиднюка В.А. та Тендіта О.І., клопотання про яке за-
вчасно буде скеровано адвокатам обвинувачених Шпируку 
В.Г. та Маркевичу В.Я., відповідно.

Контактна особа: прокурор Малашич Ю.Ю., тел. 
0980995686.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Цимбаленко Оль-
гу Миколаївну, 13.03.1982 року народження, зареєстровану за адресою: 
вул. Суворова, 60, м. Донецьк, обвинувачену в кримінальному провадженні 
№22021260000000012 від 19.03.2021 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 26 травня 2021 року о 16:00 годині за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №11.

З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченої Цимба-
ленко Ольги Миколаївни у засобах масової інформації загальнодержав-
ної сфери розповсюдження, остання вважається належним чином озна-
йомленою з її змістом.

Суддя Слободян Г.М.

Втрачені: дозвіл на мисливську гладкоствольну зброю ІЖ-12, МЦ-21-12, 
Хатсан MPS, дозвіл на пристрій для відстрілу гумових набоїв Форт -12р, 
мисливський квиток, реєстраційна картка мисливця «Лесхоззаг», свідо-
цтво на право керування моторним човном «прогулянковим судном» по-
над 100 к.с., видані на ім’я Ільвицького Богдана Олексійовича, вважати не-
дійсними.

Втрачені: Свідоцтво на право власності для прогулянкових суден CR 
№ 004678 на моторний човен «Святая Наталия» та акт огляду малого суд-
на з технічним талоном, видані на ім’я Степанова О.А., вважати недійсними.

Запрошуються до отримання свідоцтва про право на спадщину за 
законом та за заповітом спадкоємці померлої 01 серпня 2015 року 

ФЕДОРОВСЬКОЇ ГАННИ ІВАНІВНИ,  
12 листопада 1949 року народження. 

Звертатися в місячний термін з дня опублікування оголошення до 
Другої державної нотаріальної контори Харківського району Харків-
ської області за адресою: 62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. 
Слобожанська, буд. 24/1.

Після померлого 02 листопада 2020 року 

ГЕРМАНА ВІКТОРА ОЛЕКСІЙОВИЧА 
приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 

Панченко О.В. заведено спадкову справу № 6/2021.

Спадкоємців, які бажають оформлювати спадщину, запрошують 

звертатись протягом місяця від опублікування цього оголошення за 

адресою: місто Харків, вул. Полтавський Шлях, буд. 37, літ «А-2».

Судове засідання в порядку спеціального судового провадження по 
кримінальному провадженню відносно Полторацької І.І., яка обвинува-
чується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 110,  ч. 1 
ст. 258-3 КК України відбудеться о 09-00 годині 01 червня  2021 року та 
о 09-30 годині 11 червня 2021 року в приміщенні суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачена на 01 червня 2021 року о 09-00 годині та на 11 
червня 2021 року о 09-30 годині викликається Полторацька Ірина Іванівна. 

Суддя  Троценко Т.А.

22.06.2020 р. померла 

ГАРАЩЕНКО КАТЕРИНА МИКИТІВНА,  
15.05.1937 р.н., 

розшукується її дочка Гаращенко Галина 28.07.1955 р.н., 09.10.2020 р. 
помер Казанцев Сергій Геннадійович, 06.04.1955 р.н., розшукується йо-
го дочка Казанцева Тетяна Сергіївна, 15.06.1981 р.н., які запрошують-
ся протягом місяця з дати публікації оголошення прибути до Приватно-
го нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Долгополо-
вої Л.Г., м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 12, кв. 3,  тел.: +38 050 3420807.

Втрачене посвідчення 

учасника бойових дій на ім’я Гусак Роман 

Олександрович серія УБД №198673, видане  

4 вересня 2020 року, 

вважати недійсним. 

Втрачені дипломи 
бакалавра з відзнакою НК 32846749 та магі-
стра з відзнакою НК 35213517, які видані До-
нецьким національним університетом на ім’я 
Туреєвої Тетяни Олександрівни, 
вважати недійсними.

Втрачений судновий білет 
серія МС№029420 та свідоцтво на при-
датність малого судна для плавання рег. 
№3-304615 на ім’я Юрчук Валерій Володими-
рович, 
вважати недійсними.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про застосування остаточних 

антидемпінгових заходів щодо імпорту  
в Україну поворотно-відкидних пристроїв 
(механізмів) для віконних та балконних 

дверних блоків походженням з Турецької 
Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробни-
ка від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою товариства з обме-
женою відповідальністю «АКСОР ІНДАСТРІ» (далі — заявник) рішенням Між-
відомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 21.02.2020 № АД-
439/2020/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в 
Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних 
дверних блоків походженням з Турецької Республіки (далі — розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що 
має такий опис:

поворотно-відкидні пристрої (механізми) для віконних та балконних двер-
них блоків (далі — Товар), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом  
8302 41 50 10.

Країна походження Товару: Турецька Республіка.
Період дослідження: 01.01.2017 — 31.12.2019
Період розслідування: 01.01.2019 — 31.12.2019
Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством розвитку еко-

номіки, торгівлі та сільського господарства України (далі — Мінекономіки) звіт 
та матеріали про результати розслідування та встановила наступне:

заявник є належним національним товаровиробником у розумінні положень 
пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві Това-
ру в Україні за період розслідування становила понад 50 %;

Товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні по-
ложень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом розслі-
дування;

наявність протягом періоду розслідування демпінгового імпорту в Україну То-
вару походженням з Турецької Республіки;

демпінгова маржа розраховувалася шляхом порівняння експортної ціни та 
нормальної вартості прирівняних до однакових торговельних умов. Зроблено 
позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було ви-
значено демпінгову маржу;

за період дослідження відбулося погіршення ряду фінансово-економічних 
показників національного товаровиробника, зокрема зменшилися обсяги про-
дажу на внутрішньому ринку на 12,9 %, знизився рівень рентабельності від про-
дажу на внутрішньому ринку на 47,1 %, зросли залишки на 15 958,3 %, погір-
шився фінансовий результат від продажу на внутрішньому ринку на 54,4 % то-
що. При цьому існує ймовірність значного зростання демпінгового імпорту Това-
ру походженням з Турецької Республіки, що загрожує нанесенням істотної шко-
ди національному товаровиробнику;

наявність у Турецькій Республіці значного експортного потенціалу;
демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Турецької Республіки 

здійснювався за цінами, що були нижчими за ціни продажу та собівартість по-
дібного Товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаро-
виробника;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Укра-

їну Товару походженням з Турецької Республіки та заподіянням шкоди націо-
нальному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидем-
пінгових заходів.

Основні факти та висновки за результатами проведеного розслідування Міне-
кономіки надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунто-
ваних аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених 
щодо наявності фактів демпінгу, заподіяння шкоди національному товаровироб-
нику та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Ко-
місія прийняла рішення від 23 квітня 2021 року № АД-490/2021/4411-03 «Про 
застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну по-
воротно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних 
блоків походженням з Турецької Республіки», згідно з яким вирішила застосу-
вати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має та-
кий опис: 

Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби (окрім ручок віконних та/
або балконних дверних блоків з ключем та/або без ключа), з недорогоцінних ме-
талів для використання у вікнах та/або балконних дверних блоках з поворотною 
та поворотно-відкидною ступкою, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 
8302 41 50 10 походженням з Турецької Республіки.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шля-
хом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою: 

- для виробника-експортера «Ileri Pencere Kapi Sistemleri Sanayi ve Ticaret 
Anonim Sirketi» (промзона «Ататюрк», вул. Хакки Ілері, 72, район Арнавуткьой, 
м. Стамбул, Турецька Республіка) (Atatürk San. Bölgesi Hakkı ileri cad. No:72 
Arnavutköy, Іstambul, Turkey Republic) — 30,78 %;

- для «Vorne Pencere Kapi Sistemleri Pazarlama Dis Ticaret Anonim Sirketi» (Ха-
димкой, вул. Док. Мітат Марті, 23/2 3455 район Арнавуткьой, м. Стамбул, Турець-
ка Республіка) (Hadimkoy Mah. Dr. Mithat Marti Cad. No:23/2 34555 Arnavutköy, 
Іstambul, Turkey Republic) — експортера товару, виробленого «Ileri Pencere Kapi 
Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» — 30,78 %;

- для інших виробників та експортерів товару походженням з Турецької Рес-
публіки — 35,10 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартос-
ті товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи без-
готівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлен-
ня відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодав-
ством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами України неза-
лежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати 
перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування ан-
тидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів 
про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгів-
лю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі не-
можливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного 
антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Рішення Комісії від 23 квітня 2021 року № АД-490/2021/4411-03 набирає чин-
ності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
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