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Заступник міністра енергетики про виконання 
прогнозного балансу виробництва електричної енергії  

Pfizer доправлятимуть 
в області щотижня  

ВАКЦИНИ. 117 тисяч доз вакцини Comirnaty американсько-
німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech, закупленої 
за кошти державного бюджету, прибуло вчора в міжнародний 
аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського (Жуляни) з Варшави. Сьо-
годні очікують прибуття ще 50 тисяч доз, запевнив на брифін-
гу генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ 
України Роман Родина. Тож до кінця тижня в Україну доправ-
лять 167 тисяч доз.

«Відповідно до дорожньої карти, відбувається третій етап 
вакцинації, і саме вакцину Pfizer спрямують на вакцинацію осві-
тян. Також цією вакциною можуть прищепитися особи з попе-
редніх етапів вакцинації, на яких вакцинували медиків ковідних 
лікарень, первинної ланки й інших лікарень. Цим препаратом 
вакцинуватимуть представників силових структур відповідно 
до тих заявок, які надійшли», — цитує УНІАН слова посадовця. 
З огляду на низьку температуру зберігання в області препарат 
розвозитимуть щотижня відповідно до заявок.

Ефективність вакцини Pfizer/BioNTech становить щонаймен-
ше 95%.

МАКСИМ НЕМЧИНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

1000 
наборів відомостей різного типу  

та територіального охоплення містить 
геопортал просторових даних України 

«За підсумками 
поточного року 

очікується подальше 
скорочення вугільної 

генерації ТЕС  
до 25,6 відсотка».

Країна виходить  
на стійке відновлення

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд оприлюднив прогноз  
щодо економіки України

2

5  11 
ДОКУМЕНТИ

Давній Острог став переможцем 
національного конкурсу 
«Молодіжна столиця України-2022» 
під егідою Міністерства  
молоді та спорту

МАНДРУЙ УКРАЇНОЮ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
вимог до техніко-економічного 
обґрунтування інвестиційного 
проекту із значними інвестиціями»

ЦИТАТА ДНЯ

Слово «периферія» варто забути
ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО. У межах президентської програми реконструйовані приймальні 
відділення опорних лікарень Харківщини незабаром відчинять двері для перших пацієнтів

Володимир ГАЛАУР, 
 «Урядовий кур’єр»

Про те, що президентська програ-
ма «Велике будівництво» стала 

найкращою ініціативою Володимира 
Зеленського, засвідчують не лише 
підсумки дослідження соціологічної 

групи «Рейтинг», проведені у трав-
ні, а й відгуки медиків Харківщини. 
Вони  отримали нарешті сучасні, ка-
пітально відремонтовані приймальні 
відділення лікарень, що дасть змо-
гу значно розширити спектр медич-
них послуг. Однак ідеться не лише 
про харківський регіон, а й про всю 

Україну, оскільки цього року про-
граму глави держави розширено за 
рахунок відбудови соціальної інфра-
структури, до якої входять  177 при-
ймальних відділень.

Поліпшення матеріально-техніч-
ної бази лікарень, оснащених но-
вітнім обладнанням, дає змогу ме-

дичним працівникам не лише збіль-
шити в рази укладення договорів 
з Національною службою здоров’я 
України, а й значно розширити ді-
апазон та якість послуг для паці-
єнтів. Як розповів «УК» виконувач 
обов’язків директора департаменту 
охорони здоров’я Харківської облас-

ної державної адміністрації, началь-
ник управління медичної діяльності, 
реформ та стратегічного розвитку 
Ігор Волченко, в регіоні до програ-
ми «Велике будівництво» внесено всі 
14 опорних закладів охорони 
здоров’я області та ще п’ять 
лікарень Харкова. 3
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Чи може Захід покарати режим Лукашенка
ГЕОПОЛІТИКА. Щоб санкції ЄС справили належний вплив на Мінськ, вони мають зачіпати 
інтереси бізнесменів, наближених до білоруського диктатора

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Драматичні події із примусо
вим затриманням білорусь

кою владою літака авіакомпанії 
Ryanair, на борту якого перебу
вав опозиційний журналіст Роман 
Протасевич, опинилися в центрі 
уваги саміту Європейської ради у 
Брюсселі. У заявах під час прес
конференції керівники європей
ських інституцій та глави дер
жавчленів ЄС були дуже емоцій
ними в оцінках дій режиму Лука
шенка, який поставив під загро
зу безпеку цивільного літака. Але 
цього разу Єврорада не обмежи
лася гнівними епітетами, а ухва
лила цілком конкретне рішення 
щодо Білорусі, пообіцявши най
ближчим часом запровадити про
ти Мінська секторальні й еконо
мічні санкції та доповнити пере
лік громадян Білорусі, яким уже 
заборонено в’їзд до країнчле
нів ЄС, іменами тих, хто був при
четний до операції із затримання 
Протасевича. ЄС оголосив, що за
криває свій повітряний простір і 
аеропорти для літаків з Білорусі. 

Рішення Євроради підтримав і 
Білий дім. Президент США Джо 
Байден також пообіцяв покара
ти винних у справі затримання 
Протасевича. Та чи зупинить це 
режим Лукашенка у подальшо

му правовому свавіллі? На це за
питання намагалися знайти від
повідь учасники дискусії «Між
народна відповідь на білоруське 
повітряне піратство. Чи дії ЄС та 
США достатні?», яку організува
ла аналітична польська неурядо
ва організація Visegrad/Insight. 

Білоруське Сомалі
Якщо до президентських вибо

рів 2020 року в Білорусі було хоч 
якесь верховенство права, то піс
ля серпневих подій правова сис
тема країни перестала існувати, 
Білорусь перетворилася на Сома
лі у центрі Європи. Про це під час 
дискусії заявив незалежний жур
наліст, експерт Міжнародної ме
режі стратегічних дій за безпеку 
Білорусі Серж Харитонов. Він за
кликав не довіряти відео, яке по
ширили державні білоруські ЗМІ, 
що на ньому Роман Протасевич з 
погано прихованими слідами по
боїв на обличчі розповідає, нібито 
добре почувається і співпрацює зі 
слідчими органами Білорусі. 

«Я ставився б до його слів з ве
ликою пересторогою, бо вже ві
домо багато випадків, коли люди 
говорили одне, опинившись у за
ручниках КДБ, а коли їм вдавало
ся вирватися із країни, то їхні іс
торії мінялися на протилежні», — 
розповів експерт. 

Журналісти й політики мають 
змінити словесний арсенал що
до подій у Білорусі, бо ті висло
ви, якими описують дії влади Лу
кашенка, недоречні, вважає стар
ший науковий співробітник і ди
ректор з питань Центральної та 
Східної Європи берлінського офі
су Німецького фонду Маршалла 
Сполучених Штатів Йорг Форб
ріг. 

«Ми чомусь продовжуємо гово
рити, що у Білорусі відбуваєть
ся порушення прав людини, але 
насправді там триває війна Лу
кашенка проти власного народу, 
державний тероризм на внутріш
ньополітичному рівні й геноцид», 
— переконаний аналітик. За його 
словами, події із примусовою по
садкою літака Ryanair можна на
звати терором, який вийшов на 
міжнародну арену і прийшов усе
редину ЄС. 

Поганий сигнал 
для авторитарних 
режимів

В експертному середовищі 
схвалюють оперативну реакцію 
ЄС на недільні події в Білорусі і 
вважають запровадження ново
го пакета санкцій проти Мінська 
єдиним правильним рішенням. 
Проте, переконують експерти, 

санкції слід наповнити життям, бо 
поки що не зрозуміло, якими саме 
будуть секторальні санкції і яки
ми — економічні. Деякі обмежу
вальні заходи, анонсовані ЄС, ви
кликають застереження, бо ма
ють подвійну дію, зокрема блоку
вання авіасполучення Білорусі з 
країнами ЄС. 

«Так Євросоюз забирає в біло
руських опозиціонерів можли
вість залишити країну, де їхньо
му життю загрожує небезпека», 
— аргументує Йорг Форбріг. 

Євросоюз не вперше карає ре
жим Лукашенка санкціями, але 
досі вони були символічні, слабкі й 
запізнілі. У Мінську це сприймали 
як слабкість Заходу і дозвіл чи
нити беззаконня. На думку Йор
га Форбріга, проблема санкційної 
політики ЄС полягає в тому, що у 
Брюсселі досі ще ніколи не визна
чали кінцевої мети санкцій. Яка 
вона? Домогтися відставки Лука
шенка й проведення вільних ви
борів? Покласти край насильству 
й звільнити політичних в’язнів? 
«Спочатку ви маєте визначитися, 
чого хочете досягти, а потім засто
сувати ті санкції, які найліпше до
поможуть реалізації цієї мети», — 
пояснює аналітик. 

Серж Харитонов вважає, що 
найболючішими будуть санкції, 
які зачеплять вузьке коло біз
несменів, якими оточив себе Лу

кашенко. «Якщо ЄС спрямує свої 
санкції проти них, то вдасть
ся багато досягти», — перекона
ний журналіст. Він наголошує, що 
найгіршим після примусової по
садки літака під вигаданим при
водом буде вдавати, ніби нічого не 
сталося й тихенько замести сміт
тя під килим.

«Ці люди у Мінську гадають, 
що це минеться їм без жодних на
слідків, але вони мають зрозумі
ти, що цього разу все буде інак
ше», — сказав Серж Харито
нов. Його підтримав Йорг Форб
ріг, який переконаний, що безкар
ність Лукашенка стане сигналом 
усім автократам світу: і ви може
те робити так само. 

«Це означатиме, що вони теж 
можуть примусово приземли
ти літак і зняти з борту критика 
панівного режиму. У такому разі 
опозиціонери авторитарних кра
їн ніде не почуватимуться  в без
пеці», — застеріг аналітик. 

У ЄС обіцяють, що підтримува
тимуть громадянське суспільство 
Білорусі, яке увійшло у затяжне й 
небезпечне протистояння з одним 
із найнепередбачуваніших дикта
торів Європи. У Єврокомісії підго
тували пакет економічної допомо
ги Білорусі обсягом 3 мільярди єв
ро. Але його поки що заморожено, 
він діятиме лише тоді, коли Біло
русь стане демократичною. 

Країна виходить на стійке відновлення
Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 

«Урядовий кур’єр»

Прибуття в Україну пер
шої партії вакцин Pfizer/

BioNTech Прем’єрміністр Денис 
Шмигаль прокоментував такими 
словами: «Вакцина одразу поїде в 
регіони, що пришвидшить темпи 
імунізації в державі. Уряд продо
вжує рухатися до озвученої мети 
— до кінця року провакцинувати 
більшість дорослого населення». 

Тому Прем’єр закликав укра
їнців із пріоритетних груп роби
ти щеплення. «Вакцини працю
ють, вони рятують життя. Украї
на отримує якісні й безпечні вак
цини, визнані й сертифіковані у 
розвинених державах», — зау
важив він і зазначив, що в Укра
їні вже другий місяць знижується 
динаміка захворюваності на коро
навірус і стабілізується епідситу
ація. 

«Це час відповідальності для 
кожного з нас, аби не допусти
ти чергових хвиль захворюванос
ті. Уряд продовжує посилювати 
медсистему і збільшувати постав
ки вакцин», — акцентував він. 

Денис Шмигаль говорив про ко
відпаспорти, або сертифікати. За 
його словами, Євросоюз перебу
ває фактично на фінальній ста
дії узгодження паспортів, їхня на
явність стане необхідною умовою 
для подорожей Європою. Україна 
синхронізовано діє з європартне
рами — початок відповідних циф
рових сертифікатів заплановано 
на початок липня. 

Наслідки повітряного 
піратства

Прем’єр прокоментував ситу
ацію, яка склалася з Білоруссю: 
«З 26 травня цього року Украї
на припинила авіасполучення з 
Білоруссю. Це вимушене рішен
ня уряду, спрямоване на безпеку 

українців та української авіації. 
Ситуація із примусовою посад
кою літака в аеропорту Мінська 
не залишила Україні вибору. По
вітряне піратство — це слово
сполучення лунало з уст міжна
родних партнерів нашої держа
ви. Більшість наших європартне
рів пішли шляхом України, при
пинивши авіасполучення з Біло
руссю. Окреме занепокоєння ви
кликає й причина посадки літа
ка. Кримінальне переслідування 
журналістів за їхню роботу не
припустиме. Це не можна толе
рувати у розвиненому світі». 

Із 26 травня з ініціативи Мініс
терства енергетики Національ
на комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергети
ки та комунальних послуг, припи
нила імпорт електроенергії з Росії 
та Білорусі до 1 жовтня 2021 ро
ку. І це не означає, що заборону не 
буде продовжено. 

Соціальні питання
Уряд ухвалив документи, які 

вдосконалять систему захис
ту прав дитини. Так, затвердже
но законопроєкт, що розмежо
вує функції з питань соцзахисту 
дітей між Нацслужбою у спра
вах дітей, виконавчими органа
ми місцевих рад, облдержадмі
ністраціями, де буде чітко закрі
плено повноваження й відпові
дальність за кожною з них. 

Елементом посилення захисту 
дітей слугує відповідальність за 
порушення їхніх прав: ухвале
но законопроєкт, який пропонує 
внести в Кодекс про адмінправо
порушення нові положення від
повідальності за порушення прав 
дітей або за халатне ставлення 
посадовців до нього. 

Наступний законопроєкт про
понує вдосконалити систему вси
новлення дітей. Мета — забез

печення інтересів дитини й по
силення прозорості процесу вси
новлення. Запропоновано вдоско
налити систему нагляду й конт
ролю за умовами проживання 
й виховання усиновлених дітей. 
Передбачено забезпечення прав 
осіб з інвалідністю бути усинов
лювачами, якщо, за підсумками 
експертизи, їхня хвороба не пе
решкоджатиме виконанню бать
ківських обов’язків. 

Ще один законопроєкт перед
бачає збільшення обсягу держ
підтримки при народженні ди
тини або її усиновленні. У разі 
ухвалення цього документа в залі 
парламенту з 1 січня наступного 
року розмір допомоги зросте із 41 
тисячі гривень до 50 тисяч. Це не 
остаточне збільшення — з 2023 
року і в подальшому пропонують 
збільшити допомогу на прогноз
ний показник інфляції.

«Безпосередні виплати — ли
ше частина стратегії підтримки 
молодих родин. Паралельно по
ліпшуватимемо якість медици
ни для дітей, будуватимемо но
ві дитсадки, школи, даватимемо 
змогу молодим родинам придба
ти власне житло у межах програ
ми пільгової іпотеки», — проко
ментував рішення Денис Шми
галь.

Ухвалено постанову, спрямова
ну на те, щоб якомога більше ді
тейсиріт отримали власне житло 
за кошти державного та місцево
го бюджетів, щоб за формальними 
підставами таких дітей не знімали 
із квартирного обліку. 

Ухвалено концепцію Держав
ної соцпрограми оздоровлення 
та відпочинку дітей на період до 
2025 року. Затверджено принцип 
«гроші ходять за дитиною». 

«Держава стимулюватиме роз
виток закладів, зокрема подат
ково та економічно. Запровадимо 
можливість відпочинку та оздо
ровлення дітей разом з батька

ми в разі потреби», — заявив 
Прем’єр.  

Іншою постановою уряд за
кріпив право людини, а не 
зобов’язання, переходити з отри
мання пенсій в готівковій формі 
на карткову.

Кабмін затвердив поря
док проведення моніторингу 
безбар’єрності об’єктів фізично
го оточення і послуг для осіб з ін
валідністю. Держава починає зі 
створення комфортних умов для 
таких людей у відвідуванні орга
нів влади. 

Фінансовий плюс
Ухвалено постанову про поря

док використання коштів для бу
дівництва інспекційних постів на 
кордонах. Це про поліпшення до
ступу українських малих і серед
ніх аграріїв до експортних рин
ків. Бюджет проєкту становить 75 
мільйонів гривень. Їх теж спряму
ють на створення інформсисте
ми вимог до безпечності харчових 
продуктів і вимог ринків експор
ту, щоб будьякий український 
фермер зміг зайти на сайт і озна
йомитися з усіма вимогами. 

Денис Шмигаль повідомив, 
що український експорт за пер
ші чотири місяці цього року зріс 
майже на 20%, або 3 мільярди до
ларів, порівняно з минулим ро
ком. Останнім часом відкрито ві
сім нових ринків. Тобто підтрим
ка державою експортерів дає ре
зультат, і в уряді кажуть про її 
посилення. 

«Відновлення економіки спо
стерігається й у фінансовій ді
яльності середніх та великих 
компаній. У першому кварталі 
фіксують одні з кращих фінансо
вих результатів цих підприємств 
за останні п’ять років. У друго
му кварталі вийдемо на стійкий 
тренд відновлення економіки», — 
вважає Прем’єр.

НКРЕКП припинила імпорт електроенергії з РФ і Білорусі  
до 1 жовтня 2021 року. Поки що 



27 травня 2021 року, четвер, № 100 www.ukurier.gov.ua 3

ІНФРАСТРУКТУРА

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
kh

ar
ki

vo
da

.g
ov

.u
a

Європейський інвестбанк надасть Україні черговий грант 
Відділ аналітики  

«Урядового кур’єра»

ПРОГРАМА ВІДНОВЛЕННЯ. 
Днями Європейський інвести-
ційний банк (ЄІБ) і Міністер-
ство розвитку громад та тери-
торій України підписали гран-
тову угоду на суму 7 млн єв-
ро, що профінансує ЄС. Цей 
грант спрямують  на підготов-
ку та впровадження Програ-
ми відновлення в Україні, по-
відомляє офіційний сайт Мін-
регіону. 

«Ми високо цінуємо плідну 
співпрацю з нашими міжна-
родними партнерами –– Єв-
ропейською комісією та ЄІБ. 
Зокрема  реалізація Надзви-
чайної кредитної програми 
для відновлення України вже 

допомогла реконструювати 
понад 240 інфраструктурних 
об’єктів. Нова кредитна уго-
да від ЄІБ у розмірі 340 млн 
євро, яку ми підписали торік, 
сприятиме ще масштабнішій 
реконструкції соціальної інф-
раструктури в Україні. А грант 
у 7 млн євро від ЄС допомо-
же нам у швидкій реалізації 
запланованого відновлення», 
––  зазначив міністр розвитку 
громад та територій України 
Олексій Чернишов. 

За кошти Програми від-
новлення в Україні (URP) бу-
де профінансовано кілька со-
тень малих і середніх проєк-
тів на муніципальному рів-
ні. Ідеться про відновлен-
ня соціальної інфраструкту-
ри, поліпшення комуналь-

них послуг, ремонт пошко-
джених адміністративних бу-
дівель та ключової соціаль-
ної інфраструктури (включно 
з лікарнями, школами, дитя-
чими садками, спортивними 
об’єктами). 

«Підписаний грант у 7 
млн євро сприятиме реалі-
зації нової кредитної угоди 
–– Програми відновлення в 
Україні — відповідно до про-
відних міжнародних підходів 

та інтересів українських гро-
мад. Наша співпраця з ЄІБ у 
питанні модернізації інфра-
структури успішна. Втілення 
Надзвичайної кредитної про-
грами для відновлення Укра-
їни тому доказ. Завдяки Про-

грамі вже відновлено лікар-
ні, школи, дитячі садки, спор-
тивну інфраструктуру та інші 
ключові об’єкти інфраструк-
тури на сході України. Нова 
Програма у 340 млн євро на-

дає ще більше можливостей 
для регіонів країни», –– на-
голосив заступник міністра 
розвитку громад та територій 
України Іван Лукеря. Очіку-
ється, що реалізація проєктів 
у межах Програми буде ко-
рисною для понад 13 мільйо-
нів жителів України, а також 
стимулюватиме регіональний 
розвиток та економічне зрос-
тання у державі. 

«ЄІБ, банк Європейсько-
го Союзу, –– довготривалий 
партнер України. Наша під-
тримка поширюється на ре-
гіони, постраждалі від зброй-
ного конфлікту, та сприяє їх-
ньому відновленню. Поліпше-
на та сучасна інфраструктура 
–– це значний внесок у май-
бутнє громад на сході Украї-

ни. Ми раді, що ЄС доповнює 
наше фінансування Програми 
відновлення в Україні за до-
помогою гранту від Інвести-
ційної платформи сусідства 
ЄС (NIP), щоб надати допомо-
гу та підтримати наших укра-
їнських партнерів в успішній 
реалізації Програми», –– про-
коментувала черговий етап 
співпраці віцепрезидентка 
ЄІБ, відповідальна за фінан-
сові операції з Україною, Те-
реза Червінська. 

Зазначимо, грант, що на-
дається в межах Інвести-
ційної платформи сусідства 
ЄС (NIP) та доповнює фі-
нансування Програми від 
ЄІБ, сприятиме підвищенню 
інфраструктурної стійкості 
України.

Слово «периферія» варто забути
(Закінчення.  

Початок на стор. 1)

95% медзакладів 
області оновлено

За його словами, близько 95% 
медзакладів області вже фак-
тично готові  до введення в екс-
плуатацію. А в Балаклії, Вал-
ках, Дергачах, Вовчанську го-
товність відновлювальних ро-
біт сягає 100%. У деяких райо-
нах — 98—99% будівельної го-
товності. 

«Щоправда, є певні пробле-
ми зі здачею об’єкта в Чугує-
ві через заваду погодних умов 
у виконанні зовнішніх  робіт, 
але фактично в усіх приймаль-
них відділеннях  опорних ліка-
рень області майже стовідсот-
ково проведено реконструкцію 
та закуплено необхідне облад-
нання», — розповідає Ігор Вол-
ченко. За його словами, при-
ймальні відділення  повністю 
забезпечено великогабаритною 
діагностичною технікою. Усі 11 
комп’ютерних томографів пе-
редано лікарням, приймальні 
відділення забезпечено новими 
апаратами УЗД, рентген-сис-
темами. Триває укладання де-
кларацій та отримання ліцен-
зій на введення в експлуатацію 
великогабаритного медоблад-
нання.

Тепер це сучасний 
діагностичний 
комплекс

Один із  медичних закладів 
обласного центру, де капіталь-
ний ремонт приймального від-
ділення вийшов на завершаль-
ну стадію, — міська клінічна  
багатопрофільна лікарня №25. 
Ще тиждень-два тому части-
на території лікарні була бу-
дівельним майданчиком, адже, 
за словами головного лікаря 
В’ячеслава Вакуленка, на по-
чаток будівництва від старого 
приміщення тут залишилися 
тільки стіни. Ремонт усередині 
будівлі робили наново. У при-
ймальному відділенні, до речі, 
одному з найбільших у Харко-
ві площею понад 1100 квадрат-
них метрів, облаштували кім-
нати згідно з маршрутом паці-
єнта.

«У нас є оглядова кімната 
— там, де приймаємо хворих, 
яких доставили швидкою. Далі 
реанімаційна кімната. Облад-
нано операційну, якщо пацієн-
тові потрібна невідкладна до-
помога. Є післяопераційна па-

лата хірургічного профілю», — 
розповідає В’ячеслав Вакулен-
ко і пояснює, що  у відділенні 
надаватимуть хірургічну, не-
врологічну допомогу та допо-
могу пацієнтам з інфарктом. 
Окрім цього, тут облаштують 
санітарно-гігієнічні приміщен-
ня, ординаторську кімнату для 
медичних працівників тощо.

«Паралельно тут тривають 
роботи зі збільшення потуж-
ності електричної мережі для 
підключення комп’ютерного 
томографа, адже на живлен-
ня КТ потрібно понад 100 кі-
ловатів. Комп’ютерний томо-
граф завезено, тож коли буде 
збільшено потужність, до ро-
боти стане окрема організа-
ція, яка займеться пусконала-
годженням обладнання. Крім 
комп’ютерного томографа, очі-
куємо надходження ангіографа 
та апарата  МРТ», — зазначив 
заступник голови Харківської  
облдержадміністрації Михай-
ло Харнам.

Як пояснив головний лікар, 
щодо підключення більших по-
тужностей з обленерго вже 
тривають переговори і досягну-
то домовленостей, а з доведен-
ням до готовності діагностично-
го блоку, де й встановлювати-
муть великогабаритне облад-
нання, є певні проблеми. Хоч 
саме приміщення уже й відре-
монтовано, то кімнати для ан-
гіографа та МРТ поки що че-
рез брак технічної докумен-
тації не готові.  Усе, за слова-
ми В’ячеслава Вакуленка, за-
лежить від рішення Києва про 
придбання цієї техніки. 

Лікарні в районах  
не відстають  
від центру

У ХОДА кажуть, що ко-
ли йдеться про медичні послу-
ги для людей, то слово «перифе-
рія» варто забути. Адже дуже 
часто опорним лікарням області 
заздрять навіть медичні фахівці 
Харкова, тому що в райцентрах, 
колишніх і нинішніх, нерідко і 
обладнання краще, і ремонти 
проведено з більшим розмахом 
та вищою якістю. Це стосується 
приймальних відділень у тих на-
селених пунктах, де на сьогодні 
вже 100-відсоткова будівельна 
готовність та повне забезпечен-
ня новим медобладнанням.

Як розповідає директорка 
КНП «Балаклійська центральна 
клінічна районна лікарня» Ма-
рина Руденко, реконструйоване 
приймальне відділення лікарні 
має площу близько 900 квадрат-
них метрів. 

«Відділення працює в нас з 
2015 року, але воно було зна-
чно меншим і не так добре обла-
штоване й укомплектоване, як 
тепер. Нині після реконструк-
ції, проведеної завдяки програмі 
«Велике будівництво», ми отри-
мали додаткову операційну за-
лу, палати і кабінет для ургент-
ної лабораторії», — розповідає 
Марина Руденко.

Кабінет ургентного лаборан-
та облаштовано сучасним об-
ладнанням, яке дає змогу кож-
ного госпіталізованого обсте-
жити максимально оператив-
но. 

«Доки людина оформлятиме 
історію хвороби, будуть готові 
два клінічні аналізи, які є базо-
вими і необхідними всім пацієн-
там незалежно від діагнозу. Це 
дасть змогу швидше проводи-
ти діагностику і краще лікувати 
хворих», — наголошує керівни-
ця лікарні.

Реконструйоване приймальне 
відділення Балаклійської ЦРЛ 
має окремий інфекційний бокс, 
який дає змогу ізолювати паці-
єнтів з ознаками інфекційних 

захворювань одразу, ще до пе-
реведення в інфекційне відді-
лення, яке, за санітарними нор-
мами, розташоване окремо.

Не менш задоволені рекон-
струкцією і медпрацівники Дер-
гачівської центральної район-
ної лікарні, де  приймальне від-
ділення з 200 квадратних метрів 
під час реконструкції розшири-
ли до 700.

Тут теж з’явилося нове су-
часне обладнання, зокрема 
комп’ютерний томограф, апарат 
для гастроскопії та колоноскопії. 
Досі, за словами керівника за-
кладу Світлани Бережної, тако-
го обладнання в Дергачах не бу-
ло. Тож відтепер лікарня відпо-
відає всім вимогам Національної 
служби здоров’я за програмою 
раннього виявлення онкопатоло-
гії шлунково-кишкового тракту, 
має всі сучасні умови для мало-
мобільних та незрячих пацієнтів. 
У ХОДА додали, що спектр по-
слуг Дергачівської ЦРЛ розши-
рено більш ніж удвічі.

Тож люди у повсякденному 
житті переконуються, що програ-
ма Президента «Велике будівни-
цтво» не стала черговою деклара-
цією влади, а справді спрямована 
на реалізацію проєктів соціаль-
ної інфраструктури та економіч-
ний розвиток регіонів. За словами 
міністра розвитку громад та тери-
торій України Олексія Чернишо-
ва, цьогоріч у межах програми бу-
де завершено близько 300 об’єктів 
соціальної інфраструктури. 

До оновленого приймального відділення Балаклійської лікарні пандусом з м’яким покриттям зручно 
доправити пацієнтів на ношах чи візках

ДО РЕЧІ

Завершується реставрація 
Полтавської обласної філармонії 

Як зазначається на сайті Полтавської ОДА, у будівлі обласної філармонії 
вже відреставровано танцювальний та хоровий зали, відремонтовано кім-
нати для гуртів та ансамблів.

«Цій будівлі притаманний особливий стиль класицизму, який зберігає 
унікальний дух історичного міста. Тому з перших днів на посаді  поста-
вив команді чітке завдання: знайти можливості, щоб завершити цей про-
єкт і не залишити його черговим довгобудом, –– наголосив голова Полтав-
ської ОДА Олег Синєгубов. –– Цього року з обласного бюджету ми нада-
ли 7 млн грн на реставрацію, а за підтримки та сприяння Президента Укра-
їни залучимо 45 млн грн із Державного фонду регіонального розвитку на 
завершення робіт».

Нині робітники оновлюють фасад, обладнують сцену, а незабаром по-
чнуть облаштовувати територію, монтувати звук, світло, глядацькі крісла, 
меблі.

«Уже цього року ми нарешті поставимо крапку в історії, коли артисти фі-
лармонії 12-й рік поспіль змушені орендувати кімнати для виступів по всьо-
му місту, щоб жителі області та сусідніх регіонів могли насолодитися кла-
сичними композиціями Баха, Моцарта та Бетховена у виконанні камерного 
оркестру в оновленій філармонії», –– резюмував голова Полтавської обл-
держадміністрації Олег Синєгубов.

Реставрація триває за програмою Президента України Володимира  
Зеленського «Велике будівництво».

За кошти Програми відновлення в Україні 
(URP) буде профінансовано кілька  
сотень малих і середніх проєктів  
на муніципальному рівні.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua4 

КУЛЬТУРА
ДОКУМЕНТИ

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  

«Про судоустрій і статус суддів» та деяких  
законів України щодо врегулювання окремих 

питань правового статусу працівників  
Служби судової охорони

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної 

Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545 із наступними змінами) такі зміни:
1. Статтю 105 доповнити пунктом 51 такого змісту:
«51) підготовку працівників Служби судової охорони та підвищення рівня їхньої 

кваліфікації».
2. У статті 150:
частину першу після слів «Державної судової адміністрації України» доповнити 

словами «Служби судової охорони»;
частину п’яту після слів «Державної судової адміністрації України» доповнити сло-

вами «центрального органу управління Служби судової охорони», а після слів «пра-
цівника територіального управління Державної судової адміністрації України» — сло-
вами «працівника територіального підрозділу Служби судової охорони»;

у частині восьмій слова «та Державної судової адміністрації України» замінити 
словами «Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони».

3. Частину шосту статті 161 викласти в такій редакції:
«6. Територіальні підрозділи Служби судової охорони утворюються як юридичні особи».
4. Доповнити статтею 1621 такого змісту:
«Стаття 1621. Правовий статус працівників Служби судової охорони
1. До працівників Служби судової охорони належать особи, яким присвоєно спе-

ціальні звання співробітників Служби судової охорони, державні службовці та особи, 
які уклали трудовий договір із Службою судової охорони.

2. Порядок проходження служби співробітниками Служби судової охорони регу-
люється цим Законом та положенням, яке затверджується Вищою радою правосуд-
дя за поданням Голови Служби судової охорони, погодженим з Державною судовою 
адміністрацією України.

3. На державних службовців Служби судової охорони поширюється дія Закону 
України «Про державну службу». Посади державних службовців Служби судової охо-
рони відносяться до відповідних категорій посад державної служби в порядку, вста-
новленому законодавством.

4. Повноваження керівника державної служби у Службі судової охорони здійсню-
ють Голова Служби судової охорони та керівники територіальних підрозділів Служ-
би судової охорони.

5. Трудові відносини працівників, які уклали трудовий договір із Службою судової 
охорони, регулюються законодавством України про працю.

6. Для захисту своїх прав та законних інтересів працівники Служби судової охоро-
ни можуть утворювати професійні об’єднання та професійні спілки відповідно до За-
кону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Професійним 
спілкам співробітників Служби судової охорони та їх членам заборонено організову-
вати страйки або брати в них участь».

5. У статті 163:
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«4. На співробітників Служби судової охорони поширюється дія Дисциплінарного ста-

туту Національної поліції України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Порядок проведення службового розслідування стосовно співробітників Служби 

судової охорони та утворення дисциплінарних комісій, їх повноваження встановлю-
ються Головою Служби судової охорони».

У зв’язку з цим частини четверту — восьму вважати відповідно частинами п’ятою 
— дев’ятою;

абзац другий частини п’ятої та частину сьому виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, 

крім абзацу третього пункту 2 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січ-
ня 2022 року.

2. Внести зміни до таких законів України:
1) частину другу статті 3 Закону України «Про професійні спілки, їх права та га-

рантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397; 2006 р.,  
№ 14, ст. 116; 2009 р., № 36—37, ст. 511; 2016 р., № 4, ст. 44) після слів «Службі зо-
внішньої розвідки України» доповнити словами «Службі судової охорони»;

2) у Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):

частину тринадцяту статті 17 доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
«співробітникам Служби судової охорони — на весь період їх служби»;
у статті 37:
абзац п’ятий пункту 2 частини першої після слів «Державної кримінально-виконав-

чої служби України» доповнити словами «співробітники Служби судової охорони»;
абзац третій пункту 2 частини п’ятої після слів «Національної поліції України» до-

повнити словами «Служби судової охорони»;
3) частину дев’яту статті 91 Закону України «Про державну службу» (Відомості 

Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2019 р., № 43, ст. 250; із змінами, вне-
сеними Законом України від 17 вересня 2020 року № 912-IX) доповнити абзацом тре-
тім такого змісту:

«Повноваження керівника державної служби у Службі судової охорони здійсню-
ють Голова Служби судової охорони та керівники територіальних підрозділів Служ-
би судової охорони»;

4) абзац другий преамбули Дисциплінарного статуту Національної поліції Украї-
ни, затвердженого Законом України «Про Дисциплінарний статут Національної полі-
ції України» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 29, ст. 233; 2020 р., № 6, 
ст. 33; із змінами, внесеними Законом України від 28 січня 2021 року № 1150-IX), ви-
класти в такій редакції:

«Дія цього Статуту поширюється на поліцейських, співробітників Служби судової 
охорони та осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, 
які повинні неухильно додержуватися його вимог»;

5) статтю 2 Закону України «Про матеріальну відповідальність військовослужбов-
ців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2019 р., № 47, ст. 313) після слів «Державного бюро розслідувань» допо-
внити словами «співробітників Служби судової охорони».

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами вико-

навчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
27 квітня 2021 року
№ 1417-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України  

щодо забезпечення права громадян на доступ  
до державної реєстрації актів цивільного стану  
у зв’язку з укрупненням територіальних громад

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У підпункті 5 пункту «б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 
із наступними змінами) слова «за винятком виконавчих органів міських (крім міст 
обласного значення) рад» виключити.

2. У Законі України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (Відомості 
Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509):

1) у частині першій статті 4:
у пункті 2 слова «міст обласного значення» виключити;
у пункті 3 слова «крім міст обласного значення» виключити;
2) у частині другій статті 6 та частині другій статті 12 слова «крім міст обласно-

го значення» виключити.
II. Прикінцеві  положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Зако-

ном привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
29 квітня 2021 року
№ 1427-IX 

Музика, вкорінена в минуле 
ПОСТУП. Студенти Ужгородського музичного фахового коледжу 
імені Д.Є. Задора, який днями відзначив день народження, 
спираються на традиції і прагнуть слави й досконалості

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

1946-го, через рік піс-
ля приєднання 

Закарпаття до підрадянської 
України молодий Дезидерій  
Задор, у майбутньому видат-
ний піаніст, диригент, компо-
зитор, фольклорист, педа-
гог, вітав перших студентів 
Ужгородського державного 
музичного училища. А рів-
но через 45 років цьому на-
вчальному закладу присво-
їли його ім’я — ім’я першого 
директора. Символічно, що 
ця дата збіглася і зі здобут-
тям Україною незалежнос-
ті. Нині колектив викладачів 
і студентів відзначає вже 75 
років із часу заснування. Те-
пер колишнє училище має 
іншу назву — Ужгородський 
музичний фаховий коледж 
імені Д.Є. За дора. У якій ат-
мосфері зростають і як ово-
лодівають професіями май-
бутні музиканти, вокаліс-
ти, теоретики, — у розпові-
ді кореспондента «Урядово-
го кур’єра».

На фасаді — 
свята Гізелла

«Історія і сучасність у на-
шому коледжі йдуть поряд 
і дуже тісно переплітають-
ся, — зустрічає мене у две-
рях навчального закладу йо-
го директорка, заслужений 
працівник культури Укра-
їни Світлана Стегней. — Це 
зрозуміло не лише на при-
кладі Дезидерія Задора, ім’я 
якого присвоєно йому. Біль-
шість викладачів фахових 
дисциплін в минулому були 
студентами музичного учи-
лища — нинішнього коле-
джу». 

Світлана Стегней, яка очо-
лює заклад упродовж 20 ро-
ків, вказала на фасад, де 
розміщено барельєф святої 
Гізелли. Вона жила на зла-
мі першого й другого тися-
чоліть, була донькою герцо-
га Генріха ІІ Баварського і 
дружиною угорського коро-
ля Іштвана І. Римсько-ка-
толицька церква  визнала її 
блаженною. 

«Під час ремонту фасаду 
нашого історичного будинку, 
який колись мав назву Дім 
Гізелли, — згадувала Світ-
лана Стегней, — із-під шту-
катурки відвалилася цегли-
на. Зацікавившись, що там 
далі, ми розкрили барельєф 
із зображенням святої Гі-
зелли. Тепер він так само, як 

і колись, прикрашає фасад. 
Ще штрих до цієї теми: ми 
відмовилися від встановлен-
ня нових, а відреставрували 
старі вхідні двері до будівлі. 
Замінюючи вікна, знайшли 
вправних майстрів і вигото-
вили повністю ідентичні до 
тих, які були колись, теж із 
дерева. У малий концертний 
зал повернули втрачений 
раніше орган, щоб навчати 
студентів мистецтва гри на 
давньому інструменті. Одне 
слово, історією ми тут і диха-
ємо, і надихаємося».

Таланти  
і знаменитості

1946-го до навчального за-
кладу зарахували 23 учні, 
яких навчали вісім викла-
дачів. Лише для трьох із них 
це було основне місце робо-
ти, нині колектив виклада-
чів і адмінперсоналу налічує 
139 осіб. 

Багато талановитих му-
зикантів, співаків, дириген-
тів, композиторів вийшло з 
цього закладу освіти. Випус-
кники коледжу стали ака-
деміками, професорами, до-
центами, кандидатами наук, 
удостоєні високих почесних 
звань — народних та заслу-
жених артистів, заслужених 
діячів мистецтв, працівників 
культури України, вони ла-
уреати міжнародних і всеу-
країнських конкурсів, наго-
роджені почесними грамо-
тами та подяками, збагачу-
ють і примножують історію 
музичного мистецтва  Укра-
їни. Хоч би де працювали, їх 
характеризує високий про-
фесіоналізм, відданість об-
раній професії, вихованість 

і відповідальне ставлення до 
справи.

Серед випускників — 
композитор, народний ар-
тист України, лауреат На-
ціональної премії України 
імені Тараса Шевченка, Ге-
рой України Євген Станко-
вич, народна артистка СРСР 
і України, володарка неофі-
ційного титулу краща Чіо-
Чіо-сан світу Гізела Ципола, 
професор Львівської націо-
нальної музичної академії 
імені М.В. Лисенка, народ-
ний артист України, лауре-
ат державних премій імені  
Л. Ревуцького та С. Людке-
вича Йожеф Ермінь, лауре-
атка численних міжнарод-
них конкурсів народна ар-
тистка України Етелла Чу-
прик і багато інших.

Академізм  
в основі навчання

Хоч навчальний заклад 
володіє аж 43 приміщення-
ми, двома концертними за-
лами — великим і малим, у 
ньому завжди тісно. Фахо-
ві заняття майбутніх музи-
кантів, вокалістів мають ін-
дивідуальний характер, от-
же кожному треба надати 
окреме приміщення. Тож не 
дивина, що музика в ньому 
звучить звідусіль, розлива-
ється звуками баяна, акор-
деона або труби навіть на 
сходових клітках. Студен-
ти відшліфовують майстер-
ність, прагнучи досконалос-
ті. Високі вимоги й академізм 
у підходах до навчання — 
незмінні характеристики за-
кладу. Тож будь-який виш 
(у коледжі готують бакалав-
рів) їм доступний. Будь-де і в 
Україні, й за кордоном скла-
дають іспити успішно, про-
довжуючи шлях у музиці. 

21 травня студенти й ви-
кладачі обрали днем свят-
кових заходів з нагоди юві-
лею. Карантинні обмеження 
не завадили піднесеному на-
строю, а програма дала змо-
гу вшанувати пам’ять пер-
шого директора закладу Де-
зидерія Задора, розповісти 
про викладачів-ветеранів, 
продемонструвати творчі 
досягнення під час святково-
го концерту. Усе це переплі-
талося з відомостями про іс-
торію закладу, згадуванням 
імен знаменитих випускни-
ків та надісланими від них 
вітаннями. 

В одному з привітань, яке 
не можемо оминути увагою, 
звучало слово «інтелігент-

ність». Його згадав у віталь-
ному слові до 75-річчя один 
з найуспішніших випускни-
ків коледжу Анатолій За-
тін.  Композитор, концерту-
ючий  піаніст і педагог, про-
фесор  університету у місті 
Коліма, якого доля закинула 
аж у Мексику, був у відеоз-
верненні конкретним: «Ба-
жаю зберегти ту музичну ін-
телігентність, що була біля 
джерел створення цього на-
вчального закладу і яка да-
ла йому стільки знаменних 
успіхів і на педагогічній ни-
ві, й у виконавській майстер-
ності». 

І рояль, і автобус
Майстерність відшліфо-

вується і завдяки участі сту-
дентів в оркестрах, хорах і 
вокальних ансамблях. Таких 
колективів у коледжі понад 
півтора десятка, серед них 
оркестр народних інстру-
ментів, симфонічний, духо-
вий, естрадний, камерний, 
хор. Усі вони прикрашають 
своїми виступами святкові 
заходи. Цьогорічне святку-
вання Дня Європи в Ужго-
роді відбулося за активної 
участі духового оркестру під 
керуванням заслуженого 
артиста  України Ференца 
Томича. Дві години мелодії, 
що линули з музичних ін-
струментів, скликали і роз-
важали гостей на площі Те-
атральній. 

Оркестр народних інстру-
ментів, яким понад два де-
сятиліття керує директорка 
закладу Світлана Стегней, 
устиг побувати з гастроля-
ми у багатьох країнах, а то-
рік мав запрошення на п’ять 
концертів у Франції. Зава-
дила тій поїздці, на жаль, 
пандемія.

У коледжі вдячні Закар-
патській обласній раді за 
підтримку. Завдяки їй роб-
лять ремонти, закупову-
ють нові інструменти, і ни-
ні все тут має достойний ви-
гляд. Однак вважають, що 
потрібна і в подальшому до-
помога в поліпшенні матері-
альної бази закладу.  Серед 
найперших потреб — новий 
якісний концертний рояль, 
адже лише на такому можна 
доводити майстерність май-
бутніх виконавців до найви-
щих висот. Дуже потрібний 
автобус, адже тільки маючи 
власний транспорт, можна 
регулярно їздити з концер-
тами і нести музику в різні 
куточки Закарпаття. 

Свята Гізелла — 
покровителька навчального 
закладу

Естрадно-духовий оркестр на чолі із заслуженим 
артистом України Ференцом Томичем на Дні Європи
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Ансамбль народних інструментів під орудою заслуженого 
артиста України Володимира Стегнея — учасник свята
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Заболоченими стежинами старого русла Дніпра
ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. За втілення корисних для людей проєктів узялися територіальні 
громади Черкащини

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

Серед безлічі забутих чи 
просто не втілених ту

ристичних проєктів Черка
щини є унікальний природ
ний об’єкт — масив Ірдин
ського болота, який розташо
ваний неподалік від Черкас. 
Кажуть, колись, тисячі років 
тому, тут протікало Дніпро, 
старе русло якого воно й зай
має. Місцина, яка нині має 
статус заказника місцевого 
значення, охоплює території 
Білозірської, Балаклеївської 
та Мліївської громад.

Багатство природи Ірдин
ських боліт важко прикраси
ти чи перебільшити. Тут на
лічують 189 видів птахів, се
ред яких 25 занесено до Чер
воної книги України. Ця те
риторія є також місцем про
живання оленів, козуль, ка
банів, лисиць, єнотовидних 
собак, бобрів, видр, норок, он
датр та інших. Поширені ви
ди риб — карась золотистий, 
лин, в’юн, щука. Багато тут і 
червонокнижних рослин  — 
на луках і болотах квітнуть 
дикі орхідеї, півники та сон
трава, а в лісах повно ведме
жої цибулі — черемші.

Природні принади 
глибинки

Хо як дивно, але й багато 
жителів Черкащини, не те 

що інших областей Укра
їни, вкрай мало обізнані з 
усіма принадами цього ча
рівного краю. Причина — 
в слабкому розвитку ту
ристичної індустрії, низь
кому рівні екологічної ін
формованості самих гро
мад. Ось і вирішили в Бі
лозірській громаді розро
бити  проєкт «Екостежи
нами древнього русла Дні
пра», залучивши до нього 
не тільки місцевих активіс
тів, а й ентузіастів із сусід
ніх Балаклеї та Млієва. На
явність природноресурс
ного та історикокультур
ного потенціалу в поєднан
ні з вигідним географічним 
положенням та спів праця 
громад, як розмірковують 
ініціатори проєкту, мають 
створити необхідні переду
мови для розвитку галузі 
спортивного туризму, еко
логічного та націо нально
патріотичного виховання у 
регіоні. Вирішили поєднати 
зусилля всіх небайдужих 
для створення туристських 
маршрутів, рекреаційних 
зон, екостежинок, прове
дення різноманітних еко
логічних акцій, що сприя
тиме розвитку регіону та 
підвищить рівень екологіч
ної культури. Для цього по
єднують наявні туристські 
зони та локації, уже освоє
ні стежинки з новостворе
ними та реконструйовани

ми туристськими об’єктами 
в єдиний кільцевий еко
просвітницький турист
ський маршрут, що про
ходить територіями Біло
зірської, Балаклеївської та 
Мліївської громад загаль
ною протяжністю 50 км.

У грандіозному з точки 
зору окремих громад за
думі поєднуються вели
кі й малі проєкти, що вима
гають різних ресурсів, але 
потребують обов’язкової 
участі зацікавлених людей. 
Створити  рекреаційні зони 
біля занедбаних будиноч
ків пасічників, реконстру
ювати вхід до печер Вино
градського СвятоУспен
ського монастиря, проклас
ти екостежинки від Ірдин
ського ліцею до Хоминого 
дуба, збудувати місточки 
на старій Іванівській гре
блі, організувати екотоло
ку, підготувати екскурсо
водів — усе це та багато ін
ших намірів вимагає неа
биякої енергії, організова
ності, підтримки як місце
вих органів самоврядуван
ня, так і підприємницьких 
та громадських структур.

Чи є реальні можливос
ті втілити проєкт? Як вва
жають в усіх трьох ОТГ, 
завдання цілком підйом
не. Тільки бюджет Біло
зірської громади, як роз
повів її голова Володимир 
Міцук, зріс завдяки децен

тралізації більш як удеся
теро і становить нині близь
ко 65 мільйонів грн. Чима
ла його частка йде на роз
виток інфраструктури те
риторії. Останнім часом ба
гато зроблено для рефор
мування в галузі освіти та 
охорони здоров’я, створе
но Центр надання адміні
стративних та соціальних 
послуг, Центр соціальних 
послуг, Центр культури та 
дозвілля, значно поліпши
лося надання житловоко
мунальних послуг. На цьо
му тлі завдання екологічно
туристичного проєкту ви
даються цілком здійснен
ними. Тим паче разом із су
сідніми громадами. До того 
ж його концепція відпові
дає стратегічним цілям гро
мади, за яку проголосували 
всі жителі сіл, що входять 
до ОТГ. 

Та й місцеві жителі, зо
крема молодь, схвалюють 
прагнення місцевих гро
мад  осучаснити та розви
нути туристичну інфра
структуру. Особливо чека
ють реальних змін спорт
смени, учасники щоріч
них заходів з трейлового бі
гу Irdyn Trail Run, лижно
го напівмарафону Ірдинь
Хутір Баси Білозір’я, люди, 
які не уявляють свого жит
тя без спортивного та зеле
ного туризму чи просто ці
кавих мандрівок.  

Що може громада?
Ще один поштовх до вті

лення проєкту дала участь 
у конкурсі «Наша громада», 
оголошеному двома цен
тральними телеканалами 
та програмою USAID «Де
централізація приносить 
кращі результати та ефек
тивність». Нині триває від
бір проєктів, які ввійдуть до 
фіналу. Головна мета зма
гання — підтримати актив
ні та дієві громади, розпові
сти на національному рів
ні про місцеві досягнення і 
зміни у селах та малих міс
тах, показати успішні ініці
ативи та фінансово підтри
мати обрану громаду у реа
лізації проєкту.

Згаданий  проєкт не єди
ний, висунутий на конкурс 
громадами Черкащини. Бу
жанська ОТГ, приміром, 
працює над створенням 
пейнтбольного та мотузко
вого парку, Водяницька — 
над відновленням  істори
котуристичних об’єктів, 
Степанківська — над  ство
ренням і популяризацією 
квестмаршруту, який про
ходить лісовими й польо
вими стежками, Бобриць
ка — над популяризацією 
жартівливих пісень, Дра
бівська — над створенням 
парку активного та сімей
ного відпочинку, Медведів
ська — над створенням ко

мунального підприємства 
«Житловий банк», Катери
нопільська — над створен
ням  сприятливих умов для 
проведення дозвілля та за
няття танцями дітей та мо
лоді, занять спортом, Мань
ківська — над організацією 
вторинної переробки твер
дих побутових відходів. 
Мліївська, окрім участі у 
згаданому туристичноеко
логічному проєкті, взялася 
допомогти людям поважно
го віку в подоланні трудно
щів та формуванні навичок 
роботи з електронними га
джетами.

Громади, які беруть 
участь у конкурсі, не тіль
ки матимуть шанс вигра
ти грошовий приз, а й про
демонструють власні ідеї та 
ініціативи для всієї Украї
ни, які інші громади можуть 
застосувати на користь сво
їх жителів.

Ініціатива громад, втіле
на в конкретні справи, змі
нює їхнє життя на краще, 
крім того, це яскрава ознака 
цивілізованого суспільства. 
До того ж переважна біль
шість проблемних ситуа
цій, які впливають на жит
тєдіяльність окремого гро
мадянина, громади села, се
лища чи міста, торкають
ся питань, які частково чи 
повністю лежать у межах 
компетенції місцевого само
врядування.

Острог — молодіжна столиця
РОДЗИНКА. Давнє і завжди юне місто знову стало переможцем національного конкурсу 

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Стародавній Острог цими дня
ми визнано переможцем на

ціонального конкурсу «Молодіжна 
столиця України2022», який про
ходить під егідою Міністерства мо
лоді та спорту в партнерстві зі Все
українським молодіжним центром.

Окрім Острога, у фіналі змага
лися Вінниця, ІваноФранківськ, 
Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Оде
са, Умань, Хмельницький та Чер
нівці. Але «фантастична четвірка» 
(міський голова Юрій Ягодка, очіль
ниці відділів молоді та спорту Анас
тасія Штундер, проєктної та інвес
тиційної діяльності міської ради 
Ольга Стецюк та керівник громад
ської організації «Територія змін» 
Олег Цимбалистий), яка представ
ляла Острог, простотаки вразила 
наглядову раду. 

«Переконані, що ваша щирість 
та впевненість у своїх силах заво
ювали серця тисяч глядачів, адже 
вперше ми наживо транслювали 
свято молоді на всю Україну», — 
відзначили на своїй фейсбуксто
рінці організатори конкурсу, фінал 
якого відбувся у Всеукраїнському 
молодіжному центрі в Києві.

Тепер у Острога є кілька надваж
ливих місяців для підготовки до на
буття статусу молодіжної столи
ці України восени — нині ці почесні 
лаври має Тернопіль. Тобто заручи
тися підтримкою партнерів, спон
сорів, розробити ідеї для комфорт
ного розвитку молоді, адже саме це 
є головною метою конкурсу.

Знаю, що так і буде. Бо неофіцій
ною молодіжною столицею Укра
їни сивий Острог (ось така гра по

колінь!) став не сьогодні. Чого вар
тий надпотужний поступ Острозь
кої академії — найстаршого (1576 
рік) і водночас наймолодшого (від
родженого в 1994 році) вищого на
вчального закладу в Східній Євро
пі! Це шлях від колегіуму до Націо
нального університету на чолі з не
змінним ректором Героєм Украї
ни Ігорем Пасічником. Зазирніть і 
ви до магічних підвалів академії, де 
й досі раптом вимикаються теле
камери, до екуменічного студент
ськовикладацького храму та му
зею. Вас радо зустрінуть «засно
вники» академії — князь Василь
Костянтин Острозький та його пле
мінниця Гальшка й навіть «особис
то» проведуть екскурсію. Відвіда
йте й новітні приміщення вірту
альної бібліотеки, надсучасного на
вчального корпусу, що став окра
сою Острога. Враження будуть не
повторними.  

А проєкт «Культурний барба
кан» (барбакан — тип оборонної 
споруди), що став вінцем перемо
ги міста у конкурсі Українсько
го культурного фонду «Малі міста 
— великі враження» у 2018 році?! 
Пам’ятку архітектури національ
ного значення — Татарську вежу 
ХV—ХVI століть  — креативні ост
рожці перетворили на чергову ту
ристську принаду — міську над
брамну вежу. Тут є сценічний та 
виставковий простори, де звучить 
класична й сучасна музика, прохо
дять різноманітні фестивалі (від
новити живе спілкування прагнуть 
уже цього літа). 

У 2019му — знову перемога в 
тому самому конкурсі Українського 
культурного фонду. І створення ін
терактивного музею стародруків у 
Музеї книги та друкарства, який є 
унікальною принадою міста, бо роз
міщений у Луцькій надбрамній ве

жі ХV століття. У пандемію інтер
активність стала справжньою зна
хідкою для туристів, які гортали 
сторінки стародруків (а лише най
цінніших тут понад півтори тися
чі) віртуально. Тепер хочуть реаль
но побачити Острозьку Біблію 1581 
року, колекцію Шевченкових «Коб
зарів» мовами світу: найстаріший 
із них празький 1876 року. Але є й 
«Кобзар»… китайською. 

Тож плануйте зустрічі в давньо
му й вічно юному Острозі. До речі, 
у міській бібліотеці працює турис
тичноінформаційний центр, де вам 
допоможуть спланувати екскурсію 
й проведуть її  як мінімум трьома 
мовами: українською, польською та 
англійською.

«Перемога в конкурсі «Моло
діжна столиця України» — це ще 
більш прискіплива увага майбутніх 
студентів, туристів та інвесторів, 
співпраця з молодіжними столиця

ми Європи і Всеукраїнський моло
діжний форум з тисячею учасників 
та півмільйонним фінансуванням 
від організаторів. Ми щиро любимо 
своє місто, і кожен, хто тут побуває, 
теж закохається в нього. Гарантує
мо», — каже міський голова Остро
га Юрій Ягодка.    

Словом, стольний град давньо
го роду князів Острозьких, перша 
писемна згадка про який датуєть
ся 1100 роком, переживає ренесанс 
і запрошує по великі враження вже 
6 червня, на День міста. Цього дня 
тут оселяться остроги й острожики 
— скульптури невеликих чоловіч
ків, які проведуть цікавого туриста 
знаковими місцями. Їхні образи вті
люють міські легенди (за однією, са
ме від назви племені острогів пішла 
назва міста), історичні постаті або 
професії, що існували в минуло
му. Ось таке оригінальне маркуван
ня історичних атракцій — ще один 
проєкт, який впроваджує місто. 

І не втрачає надії, що інший на
ціональний проєкт «Велика рес
таврація» в уряді розширять ще й 
переліком комунальних закладів. 
Ідеться про відновлення Острозь
кого замку — серця історикокуль
турного заповідника, що насправді 
має національне й навіть міжнаці
ональне значення, хоча номінально 
є комунальним закладом обласної 
ради. Його спорудив князь Дани
ло Острозький орієнтовно в 1350—
1360 роках, тут була головна рези
денція  відомого на весь світ пра
вославного роду. У роки створен
ня академії князь ВасильКостян
тин Острозький мешкав на Замко
вій горі. Вам залишається підняти
ся на неї й у прямому значенні до
торкнутися до історії.  

У ролі засновників Острозької академії 1576 року спудеї відродженого Національного університету 
«Острозька академія»
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ДОКУМЕНТИ
  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо удосконалення окремих 

питань виконання військового обов’язку  
та ведення військового обліку

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., 

додаток до № 50, ст. 375):
1) частину другу статті 24 після слів «про стан здоров’я» доповнити словами 

«відповідний військово-обліковий документ»;
2) у пункті 3 частини першої статті 36 слова «частин третьої та четвертої» заміни-

ти словами «частини третьої»;
3) пункт 9 частини другої статті 42 після слів «на особливий період» доповни-

ти словами «військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий 
період»;

4) частину третю статті 47 викласти в такій редакції:
«У разі призову власника — фізичної особи на військову службу за призовом під 

час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із чис-
ла резервістів в особливий період такий власник — фізична особа повинен викона-
ти свої обов’язки, визначені цією статтею, протягом місяця після звільнення з такої 
військової служби без застосування санкцій та штрафів»;

5) частину п’яту статті 119 викласти в такій редакції:
«Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, зберігаються за працівниками, 

які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкоджен-
ня здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапи-
ли у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх 
взяття на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплек-
тування та соціальної підтримки, Центральному управлінні або регіональних орга-
нах Служби безпеки України, відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки 
України після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в 
медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх 
після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими»;

6) текст статті 196 викласти в такій редакції:
«Для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання в загаль-

ноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із стро-
кової військової служби і вперше приймається на роботу, а також осіб, звільнених 
із військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військо-
вої служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які в добро-
вільному порядку уклали контракт про проходження служби у військовому резерві, 
військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (не-
військової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення на-
вчання чи служби), дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, 
яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замі-
нює, можуть, як виняток, прийматися на роботу, а також інших категорій осіб, які 
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, підприємствам, установам 
та організаціям встановлюється квота відповідно до Закону України «Про зайня-
тість населення»;

7) частину першу статті 197 після слів «особливий період» доповнити словами 
«військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період».

2. Пункт 1 частини третьої статті 71 Житлового кодексу Української РСР (Відо-
мості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573) викласти в такій ре-
дакції:

«1) призову на строкову військову службу або направлення на альтернативну 
(невійськову) службу, а також призову офіцерів із запасу на військову службу на 
строк до трьох років — протягом усього періоду проходження зазначеної військо-
вої служби; призову на військову службу під час мобілізації, на особливий пері-
од, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період 
— протягом усього періоду проходження військової служби, а якщо під час її про-
ходження вони отримали поранення, інше ушкодження здоров’я та перебувають на 
лікуванні в закладах охорони здоров’я або потрапили в полон чи визнані безвісно 
відсутніми — на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у 
відповідних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, Цен-
тральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, відповід-
ному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України після звільнення з військо-
вої служби після закінчення ними лікування в закладах охорони здоров’я, незалеж-
но від строку лікування, повернення з полону, скасування рішення суду про визна-
ння особи безвісно відсутньою чи ухвалення судом рішення про оголошення осо-
би померлою».

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної 
Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) статті 210, 2101 і 211 викласти в такій редакції:
«Стаття 210.  Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами 

правил військового обліку
Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил вій-

ськового обліку —
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковува-

них мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою 

цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також 
вчинення такого порушення в особливий період —

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Стаття 2101.  Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобіліза-
цію —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від двохсот до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою 
цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також 
вчинення такого порушення в особливий період —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від трьохсот до 
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211.  Зіпсуття військово-облікових документів чи втрата їх з необереж-
ності

Зіпсуття або недбале зберігання призовниками, військовозобов’язаними і ре-
зервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних 
дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), яке 
спричинило їх втрату, —

тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною 
першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а 
також вчинення такого порушення в особливий період —

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян»;

2) статті 2111—2116 виключити;
3) статтю 235 викласти в такій редакції:
«Стаття 235. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки розглядають 

справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення призовниками, 
військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення 
законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття 
військово-облікових документів чи втрату їх з необережності (статті 210, 2101, 211 
(крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які пере-
бувають у запасі Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвідки України).

Від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки роз-
глядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні 
стягнення мають право керівники територіальних центрів комплектування та соці-
альної підтримки»;

4) доповнити статтею 2352 такого змісту:
«Стаття 2352.  Центральне управління та регіональні органи Служби безпеки Укра-

їни
Центральне управління та регіональні органи Служби безпеки України розгля-

дають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення призовни-
ками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, про пору-
шення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про 
зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності (статті 210, 
2101, 211 (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервіс-
тами, які перебувають у запасі Служби безпеки України).

Від імені Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки Укра-
їни розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністра-
тивні стягнення мають право начальники Служби мобілізації та територіальної обо-
рони, регіональних органів Служби безпеки України»;

5) частину першу статті 259 викласти в такій редакції:
«З метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі не-

можливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення про-
токолу є обов’язковим, порушника може бути доставлено в поліцію, в підрозділ Вій-
ськової служби правопорядку у Збройних Силах України, до територіального цен-
тру комплектування та соціальної підтримки, до органу Державної прикордонної 
служби України, штабу громадського формування з охорони громадського поряд-
ку і державного кордону чи громадського пункту з охорони громадського порядку 
поліцейським, посадовою особою Військової служби правопорядку у Збройних Си-
лах України, військовослужбовцем чи працівником Державної прикордонної служ-
би України або членом громадського формування з охорони громадського порядку 
і державного кордону, а при порушенні законодавства про державну таємницю або 
порушенні військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі Служ-
би безпеки України, правил військового обліку, законодавства про оборону, мобі-
лізаційну підготовку та мобілізацію — до органів Служби безпеки України її співро-
бітником. Доставлення порушника з числа кадрових співробітників розвідувально-
го органу України при виконанні ним своїх службових обов’язків здійснюється тіль-
ки у присутності офіційного представника цього органу»;

6) у частині другій статті 262:
пункт 1 після слів «публічних закликів до невиконання вимог поліцейського» до-

повнити словами «при порушенні призовниками, військовозобов’язаними, резер-
вістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілі-
заційну підготовку та мобілізацію»;

пункт 5 доповнити словами «а також при порушенні військовозобов’язаними чи 
резервістами, які перебувають у запасі Служби безпеки України, правил військо-
вого обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

4. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., 
№ 25—26, ст. 131):

1) частину першу статті 62 після слів «під час мобілізації, на особливий період» 
доповнити словами «військовослужбовцям, призваним на військову службу за при-
зовом осіб із числа резервістів в особливий період»;

2) статті 336 та 337 викласти в такій редакції:
«Стаття 336.  Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на 

особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий період

Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий пері-
од, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період —

карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років»;
«Стаття 337.  Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних)  

зборів
1. Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового 

обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів 
Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки Укра-
їни, —

карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян або виправними роботами на строк до одного року.

2. Ухилення військовозобов’язаного, резервіста від навчальних (спеціальних) 
зборів —

карається штрафом від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян або виправними роботами на строк до двох років».

5. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 2004 р., № 3—4, ст. 21):

1) статтю 17 та частину третю статті 84 після слів «на особливий період» допо-
внити словами «на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в осо-
бливий період»;

2) частину третю статті 29 викласти в такій редакції:
«3. Стосовно військовозобов’язаного чи резервіста копія вироку надсилається 

до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем пе-
ребування на військовому обліку, а стосовно військовозобов’язаного чи резервіс-
та Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвідки України — до відповід-
ного органу (підрозділу) Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвідки 
України відповідно»;

3) у частині другій статті 164 слова «військового комісаріату» замінити словами 
«територіального центру комплектування та соціальної підтримки».

6. У Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступ-
ними змінами):

1) у статті 8:
в абзаці першому пункту 3 слова «за поданням військовий комісаріат» замінити 

словами «орган праці та соціального захисту населення за поданням територіаль-
ного центру комплектування та соціальної підтримки»;

пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Військовослужбовці, які були призвані на військову службу під час мобіліза-

ції, на особливий період, за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, 
мають переважне право на укладення контракту на проходження військової служби 
після завершення особливого періоду»;

2) статтю 101 доповнити пунктом 201 такого змісту:
«201. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом осіб із 

числа резервістів в особливий період та підлягають звільненню з військової служ-
би у порядку і строки, визначені рішенням Верховного Головнокомандувача Зброй-
них Сил України, надається відпустка з розрахунку 1/12 частини тривалості відпуст-
ки, на яку вони мають право відповідно до пункту 1 цієї статті, за кожний повний 
місяць служби у році звільнення. При цьому якщо тривалість відпустки таких вій-
ськовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість 
проїзду до місця проведення відпустки в межах України у порядку, встановленому 
пунктом 14 цієї статті.

У рік звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять вій-
ськову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та підляга-
ють звільненню з військової служби у порядку і строки, визначені рішенням Верхо-
вного Головнокомандувача Збройних Сил України, у разі невикористання ними що-
річної основної відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикориста-
ні дні щорічної основної відпустки.

У разі звільнення зі служби військовослужбовця, який проходить військову 
службу за призовом із числа резервістів в особливий період та підлягає звільненню 
з військової служби у порядку і строки, визначені рішенням Верховного Головноко-
мандувача Збройних Сил України, до закінчення календарного року, за який він вже 
використав щорічну основну відпустку, провадиться відрахування із грошового за-
безпечення військовослужбовця за дні відпустки, використані в рахунок тієї части-
ни календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця, у по-
рядку, визначеному в абзаці четвертому пункту 14 цієї статті.

На військовослужбовців, зазначених у цьому пункті, поширюються гарантії, пе-
редбачені абзацами п’ятим та шостим пункту 14 цієї статті.

Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом осіб із чис-
ла резервістів в особливий період, тривалість щорічної основної відпустки в році 
початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості від-
пустки, на яку вони мають право відповідно до пункту 1 цієї статті, за кожний по-
вний місяць служби до кінця календарного року. При цьому військовослужбовцям, 
які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується 
вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менш як 10 ка-
лендарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночас-
но із щорічною основною відпусткою в наступному році»;

3) у статті 12:
абзац другий пункту 1 після слів «військову службу під час мобілізації, на осо-

бливий період» доповнити словами «або на військову службу за призовом осіб із 
числа резервістів в особливий період»;

абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:
«9. Військовослужбовці, що перебувають на обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, при звільненні з військової служби в запас за станом 
здоров’я або якщо вони на час звільнення мають вислугу військової служби не мен-
ше 20 років, або у відставку, а також у зв’язку зі скороченням штатів чи проведен-
ням інших організаційних заходів, у разі неможливості їх використання на військо-
вій службі, залишаються на цьому обліку у військовій частині до одержання жит-
ла з державного житлового фонду або за їх бажанням грошової компенсації за на-
лежне їм для отримання жиле приміщення, а в разі її розформування — у терито-
ріальних центрах комплектування та соціальної підтримки і відповідних квартирно-
експлуатаційних органах та користуються правом позачергового одержання жит-
ла. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і біль-
ше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або 
за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщен-
ня. Військовослужбовці, які набули право на пенсію відповідно до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 
осіб», залишаються на такому обліку та користуються правом позачергового одер-
жання житла»;

4) у статті 14:
у пункті 12 слова «військову службу під час мобілізації, на особливий період 

(крім військовослужбовців-жінок)» замінити словами «військову службу під час мо-
білізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резер-
вістів в особливий період»;

пункт 15 викласти в такій редакції:
«15. Військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову, а військовослужбовцям під 

час дії особливого періоду, які брали або беруть участь у здійсненні заходів із за-
безпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснен-
ня, які перебували або перебувають безпосередньо в районах та у період здійснен-
ня зазначених заходів, — штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед 
підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі бан-
ками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не на-
раховуються»;

5) абзац сьомий пункту 2 статті 15 викласти в такій редакції:
«Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під 

час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із 
числа резервістів в особливий період, виплата одноразової грошової допомоги, пе-
редбаченої цим пунктом, здійснюється за період такої служби з дня їхнього призову 
на військову службу без урахування періоду попередньої військової служби, на якій 
вони перебували, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні з військо-
вої служби не набули права на отримання такої грошової допомоги. Зазначена до-
помога виплачується на день звільнення таких військовослужбовців. Умови та по-
рядок виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які звільня-
ються з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або 
військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, визна-
чаються Кабінетом Міністрів України»;

6) пункт 6 статті 18 викласти в такій редакції:
«6. Вдова (вдівець), батьки загиблого або померлого військовослужбовця, а та-

кож дружина (чоловік), у разі якщо вона (він) не взяла (не взяв) інший шлюб, та її 
(його) неповнолітні діти або повнолітні діти — особи з інвалідністю з дитинства, 
батьки військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової 
служби, мають право на пільги, передбачені цим Законом».

7. У Законі України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради 
України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2004 р., № 32, ст. 394; 2007 р., № 33, ст. 442):

1) статтю 23 викласти в такій редакції:
«Стаття 23. Запас Служби безпеки України
У запас Служби безпеки України зараховуються громадяни України, які вислужи-

ли установлені строки і звільнені зі служби у Службі безпеки України, придатні за 
станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і які 
не досягли граничного віку перебування в запасі.

Для доукомплектування посад, передбачених штатами воєнного часу, у запас 
Служби безпеки України також можуть бути зараховані військовозобов’язані, які 
перебували у запасі Збройних Сил України та Служби зовнішньої розвідки України.

Зазначені особи перебувають на військовому обліку в Центральному управлін-
ні та відповідних регіональних органах Служби безпеки України і залучаються до 
проведення навчальних (перевірочних) та спеціальних зборів у визначеному зако-
нодавством порядку»;

2) пункт 41 частини першої статті 25 після слів «складати протоколи» доповнити 
словами «та розглядати справи».

8. У Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29,  
ст. 399; 2006 р., № 37, ст. 318; 2014 р., № 20—21, ст. 746; 2015 р., № 13, ст. 85; 2017 
р., № 4, ст. 39):

1) частину третю статті 2 викласти в такій редакції:
«Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим 

Законом, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на 
особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особли-
вий період або прийняття на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом 
укладення нового контракту на проходження військової служби, до Збройних Сил 
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, ор-
ганів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до 
його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняєть-
ся. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуван-
ням додаткової вислуги років від часу призову їх на військову службу за призовом 
під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із чис-
ла резервістів в особливий період або повторного прийняття їх на службу за контр-
актом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військо-
вої служби, до дня фактичного звільнення. Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде 
меншим за розмір, який вони отримували до призову або повторного прийняття їх 
на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до при-
зову або прийняття на службу в особливий період»;

2) у частині другій статті 12 слова «у разі призову їх на службу у зв’язку з мобілі-
зацією та подальшою демобілізацією або прийняття на військову службу за контр-
актом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці» замі-
нити словами «у разі їх призову на військову службу за призовом під час мобіліза-
ції, на особливий період або військову службу за призовом осіб із числа резервіс-
тів в особливий період та подальшим їх фактичним звільненням з такої служби або 
прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, 
що загрожує національній безпеці України».

9. У статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Вер-
ховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2014 р., № 25, ст. 890):

у частині першій слова «військовослужбовців та військовозобов’язаних» заміни-
ти словами «військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів»;

у частині другій слова «військових комісаріатах» замінити словами «територі-
альних центрах комплектування та соціальної підтримки».

10. Пункт 5 частини сьомої статті 10 Закону України «Про відпустки» (Відомос-
ті Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2009 р., № 38, ст. 535; 2015 р., № 22,  
ст. 148) після слів «військової служби за призовом під час мобілізації, на особли-
вий період» доповнити словами «військової служби за призовом осіб із числа ре-
зервістів в особливий період».

11. У статті 7 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соці-
альний захист» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40—41, ст. 249; 2001 р.,  
№ 24, ст. 127):

у другому реченні частини п’ятої слова «військовими комісаріатами» заміни-
ти словами «територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки»;

у частині шостій слова «військові комісаріати» замінити словами «інші державні 
органи, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки».

12. Назву та частину першу статті 10 Закону України «Про функціонування єдиної 
транспортної системи України в особливий період» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 1998 р., № 52, ст. 318) викласти в такій редакції:

«Стаття 10.  Взаємодія центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, з ін-
шими центральними органами виконавчої влади, державними орга-
нами та установами і організаціями в особливий період

Під час підготовки єдиної транспортної системи та функціонування її в особли-
вий період центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та ре-
алізує державну політику у сфері транспорту, підприємства (об’єднання), установи 
і організації єдиної транспортної системи України взаємодіють з Міністерством обо-
рони України, іншими центральними органами виконавчої влади, державними ор-
ганами, штабами оперативних командувань, територіальними центрами комплекту-
вання та соціальної підтримки».

13. У Законі України «Про альтернативну (невійськову) службу» (Відомості Вер-
ховної Ради України, 1999 р., № 15, ст. 86; 2004 р., № 35, ст. 420; 2014 р., № 6—7, 
ст. 80):

1) у частині третій статті 8 слова «військовий комісаріат» замінити словами «те-
риторіальний центр комплектування та соціальної підтримки»;

2) у частині другій статті 9 слова «військового комісаріату» замінити словами 
«територіального центру комплектування та соціальної підтримки»;

3) у статті 23 слова «облік у військовому комісаріаті» замінити словами «вій-
ськовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки».

14. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом 
України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 194; 2017 р., № 26, ст. 295; 2020 р., № 3, 
ст. 24):

1) у частині першій статті 231, частині третій статті 260 та пункті 1 додатка 4 до 
цього Статуту слова «військовий комісаріат» у всіх відмінках та числах замінити 
словами «територіальний центр комплектування та соціальної підтримки» у відпо-
відному відмінку та числі;

2) у статті 261 слова «військовими комісарами» замінити словами «керівниками 
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки».

15. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затверджено-
му Законом України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил Укра-
їни» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 196; 2005 р., № 3, 
ст. 76):

1) у статтях 25, 83 та додатку 18 до цього Статуту слова «військовий комісар» у 
всіх відмінках та числах замінити словами «керівник територіального центру комп-
лектування та соціальної підтримки» у відповідному відмінку та числі;

2) у додатку 2 до цього Статуту слова «військовий комісаріат» у всіх відмінках за-
мінити словами «територіальний центр комплектування та соціальної підтримки» у 
відповідному відмінку, а слово «гарнізону» виключити.

16. У частині п’ятій статті 21 Закону України «Про загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради Украї-
ни, 2000 р., № 22, ст. 171; 2009 р., № 18, ст. 247) слова «облік у військовому коміса-
ріаті» замінити словами «військовий облік у територіальному центрі комплектуван-
ня та соціальної підтримки».

17. Пункт 3 статті 18 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» 
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176) викласти в такій редакції:
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«3) заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінюва-

ти місце проживання без відома відповідного територіального центру комплекту-
вання та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального ор-
гану Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвід-
ки України».

18. У Законі України «Про оборону України» (Відомості Верховної Ради України, 
2000 р., № 49, ст. 420 із наступними змінами):

1) в абзаці сімнадцятому статті 1 слова «військові комісаріати» замінити словами 
«територіальні центри комплектування та соціальної підтримки»;

2) частину третю статті 6 доповнити словами «у тому числі з питань оперативно-
го доукомплектування в особливий період Збройних Сил України, інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань»;

3) абзац одинадцятий статті 9 викласти в такій редакції:
«вирішує питання щодо врегулювання діяльності місцевих органів військового 

управління (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), до-
призовної та призовної підготовки, підготовки призовників з військово-технічних 
спеціальностей, ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та 
резервістів, виконання військово-транспортного обов’язку»;

4) в абзаці шостому частини першої статті 14 слова «навчальні (або перевіроч-
ні) та спеціальні збори і під час мобілізації» замінити словами «на військову службу 
за призовом під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за при-
зовом осіб із числа резервістів в особливий період, навчальні (або перевірочні) та 
спеціальні збори»;

5) в абзаці третьому статті 15 слова «військовозобов’язаних і призовників» замі-
нити словами «призовників, військовозобов’язаних та резервістів»;

6) абзац третій частини другої статті 16 викласти в такій редакції:
«забезпечують ведення персонального військового обліку призовників, 

військовозобов’язаних та резервістів, сприяють їх підготовці до військової служ-
би, призову на строкову військову службу, на військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа ре-
зервістів в особливий період, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, ство-
ренню працівникам належних умов для виконання ними військового обов’язку згід-
но із законодавством, забезпечують здійснення заходів з їх військово-патріотично-
го виховання».

19. В абзаці четвертому частини другої статті 33 Закону України «Про статус депу-
татів місцевих рад» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290; 2007 р.,  
№ 12, ст. 110; 2017 р., № 17, ст. 211) слова «військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період» замінити словами «військову службу за призовом 
під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий період», а слово «демобілізації» замінити словами «звіль-
нення з військової служби».

20. У Законі України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості 
Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами):

1) у статті 14:
у частині п’ятій слова «військових комісаріатах» замінити словами «територіаль-

них центрах комплектування та соціальної підтримки»;
частину восьму після слів «військової служби за призовом під час мобілізації, на 

особливий період» доповнити словами «військової служби за призовом осіб із чис-
ла резервістів в особливий період»;

2) статтю 19 доповнити пунктом 30 такого змісту:
«30) надання до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних 

та резервістів необхідних для забезпечення ведення військового обліку призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів відомостей, що зберігаються в інформаційних 
системах, у тому числі банках даних, в обсягах даних, зазначених у статтях 7, 14 За-
кону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних 
та резервістів».

21. В абзаці першому пункту 4 статті 1 Закону України «Про державні гарантії со-
ціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з ре-
формуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей» (Відомості Верховної 
Ради України, 2004 р., № 36, ст. 444) слова «облік у військовому комісаріаті» замі-
нити словами «військовий облік у територіальному центрі комплектування та соці-
альної підтримки».

22. У Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості 
Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255 із наступними змінами):

1) в абзацах шістнадцятому і сімнадцятому частини третьої статті 3 слова 
«військовозобов’язаних і призовників» замінити словами «призовників, військово-
зобов’язаних та резервістів»;

2) абзаци другий і третій частини третьої статті 6 викласти в такій редакції:
«Обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під 

час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності вста-
новлюються згідно з Мобілізаційним планом України місцевими державними адмі-
ністраціями за поданням територіальних центрів комплектування та соціальної під-
тримки.

Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється територіаль-
ними центрами комплектування та соціальної підтримки, Центральним управлін-
ням або регіональними органами Служби безпеки України, відповідним підрозділом 
Служби зовнішньої розвідки України на підставі рішень місцевих державних адміні-
страцій, що оформлюються відповідними розпорядженнями»;

3) у частині другій статті 14:
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«разом з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами міс-

цевого самоврядування, Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвід-
ки України забезпечує функціонування системи військового обліку призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів»;

абзац чотирнадцятий доповнити словами «та резервістів»;
4) абзац сімнадцятий статті 15 викласти в такій редакції:
«забезпечують разом з Міністерством оборони України, Службою безпеки Укра-

їни та Службою зовнішньої розвідки України функціонування системи військового 
обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів»;

5) абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий статті 16 викласти в такій редакції:
«забезпечує разом з Міністерством оборони України, Службою безпеки Украї-

ни та Службою зовнішньої розвідки України функціонування системи військового 
обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів; організовує бронювання 
військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, забезпечує надання 
звітності з питань бронювання військовозобов’язаних у порядку, визначеному Ка-
бінетом Міністрів України;

забезпечує надання територіальним центрам комплектування та соціальної під-
тримки, Центральному управлінню та/або регіональним органам Служби безпеки 
України, відповідним підрозділам Служби зовнішньої розвідки України відомостей 
про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій згідно 
із законодавством»;

6) абзаци сімнадцятий — дев’ятнадцятий статті 17 викласти в такій редакції:
«забезпечують разом з територіальними центрами комплектування та соціаль-

ної підтримки, Центральним управлінням та/або регіональними органами Служ-
би безпеки України, відповідним підрозділом Служби зовнішньої розвідки Украї-
ни функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов’язаних 
та резервістів, організовують бронювання військовозобов’язаних на період мо-
білізації та на воєнний час, забезпечують надання звітності з питань бронювання 
військовозобов’язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

забезпечують надання територіальним центрам комплектування та соціальної 
підтримки, Центральному управлінню та/або регіональним органам Служби безпеки 
України, відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України відомостей 
про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій згід-
но із законодавством;

сприяють територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, 
Центральному управлінню та/або регіональним органам Служби безпеки України, 
відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України у їхній роботі в мир-
ний час та в особливий період»;

7) абзаци дванадцятий — чотирнадцятий статті 18 викласти в такій редакції:
«забезпечують на території відповідних населених пунктів ведення військо-

вого обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, бронювання 
військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітнос-
ті щодо бронювання військовозобов’язаних у порядку, визначеному Кабінетом Мі-
ністрів України;

забезпечують надання територіальним центрам комплектування та соціальної 
підтримки, Центральному управлінню та/або регіональним органам Служби безпе-
ки України, відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України відомос-
тей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що 
належать до сфери їх управління, згідно із законодавством;

сприяють територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, 
Центральному управлінню та/або регіональним органам Служби безпеки України, 
відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України у їхній роботі в мир-
ний час та в особливий період»;

8) абзаци шостий, тринадцятий та сімнадцятий частини першої статті 21 виклас-
ти в такій редакції:

«сприяти територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, Цен-
тральному управлінню та/або регіональним органам Служби безпеки України, від-
повідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України у їхній роботі в мирний 
час та в особливий період»;

«вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів із 
числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на 
період мобілізації та в особливий період і надавати звітність з цих питань відповід-

ним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого са-
моврядування в установленому порядку»;

«у разі реєстрації (перереєстрації), переобладнання чи зняття з обліку транспорт-
них засобів, що можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил 
України та інших військових формувань в особливий період, подавати до відповід-
них органів та підрозділів, що згідно із Законом України «Про дорожній рух» здій-
снюють державну реєстрацію та облік транспортних засобів, документи з відміткою 
відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соці-
альної підтримки про взяття їх на військовий облік (зняття з військового обліку)»;

9) у статті 22:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціаль-

ної підтримки (військовозобов’язані, резервісти Служби безпеки України — за ви-
кликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки Укра-
їни, військовозобов’язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України — за 
викликом Служби зовнішньої розвідки України) для взяття на військовий облік 
військовозобов’язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий пе-
ріод»;

частину третю та абзац перший частини п’ятої викласти в такій редакції:
«3. Під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або 

на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у 
строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, 
повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтрим-
ки), або у строки, визначені командирами військових частин (військовозобов’язані, 
резервісти Служби безпеки України — за викликом керівників органів, в яких во-
ни перебувають на військовому обліку, військовозобов’язані, резервісти Служ-
би зовнішньої розвідки України — за викликом керівників відповідних підрозділів 
Служби зовнішньої розвідки України, військовозобов’язані Оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту — за викликом керівників відповідних органів управлін-
ня центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері цивільного захисту)»;

«5. Призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучен-
ня їх до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного ча-
су, здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за 
сприяння місцевих органів виконавчої влади або командири військових частин 
(військовозобов’язаних, резервістів Служби безпеки України — Центральне управ-
ління або регіональні органи Служби безпеки України, військовозобов’язаних, ре-
зервістів Служби зовнішньої розвідки України — відповідний підрозділ Служби зо-
внішньої розвідки України, військовозобов’язаних Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту — відповідні органи управління центрального органу виконав-
чої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері ци-
вільного захисту)»;

10) частину першу статті 23 після абзацу одинадцятого доповнити новим абза-
цом такого змісту:

«працівники органів військового управління (органів управління), військових 
частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони 
України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, 
Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національ-
ної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро Укра-
їни, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управ-
ління державної охорони України».

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.
23. Статтю 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» (Відомості Верхо-

вної Ради України, 2006 р., № 15, ст. 128; 2015 р., №№ 18—20, ст. 132; 2017 р., № 48,  
ст. 436) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«5. Державна судова адміністрація України забезпечує надання в електронній 
формі та в обсягах даних, зазначених у пункті 19 частини першої статті 7 та пункті 9 
частини третьої статті 14 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовни-
ків, військовозобов’язаних та резервістів», відомостей, необхідних для забезпечен-
ня ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

24. У Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості 
Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):

1) у статті 1:
частини сьому і восьму викласти в такій редакції:
«7. Виконання військового обов’язку громадянами України забезпечують дер-

жавні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів 
України військові формування, підприємства, установи та організації незалежно від 
підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, 
та районні (об’єднані районні), міські (районні у містах, об’єднані міські) територі-
альні центри комплектування та соціальної підтримки, територіальні центри комп-
лектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст 
Києва та Севастополя (далі — територіальні центри комплектування та соціальної 
підтримки).

8. Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки 
затверджується Кабінетом Міністрів України»;

абзац шостий частини дев’ятої викласти в такій редакції:
«резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил 

України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний 
час та в особливий період»;

абзаци перший — третій частини десятої викласти в такій редакції:
«10. Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у 

запасі Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки 
України чи проходять службу у військовому резерві, зобов’язані:

прибувати за викликом районного (об’єднаного районного), міського (районно-
го у місті, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соці-
альної підтримки (далі — відповідні районні (міські) територіальні центри комп-
лектування та соціальної підтримки), Центрального управління або регіонально-
го органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої 
розвідки України для оформлення військово-облікових документів (посвідчень 
про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень 
військовозобов’язаних), приписки, проходження медичного огляду, направлення на 
підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальнос-
ті, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних та резервістів;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах 
згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лі-
карської комісії відповідного районного (міського) територіального центру комп-
лектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я Служби безпеки 
України, а у Службі зовнішньої розвідки України — за рішенням керівників відповід-
них підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки Укра-
їни»;

частину одинадцяту викласти в такій редакції:
«11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною 

військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Мініс-
терством оборони України, та придатні до проходження військової служби за ста-
ном здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних»;

2) у статті 2:
частину шосту доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
«військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період»;
у частині дев’ятій слова «в добровільному порядку» виключити;
після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«10. На військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий пе-

ріод у визначеному цим Законом порядку для оперативного доукомплектування 
Збройних Сил України та інших військових формувань призиваються громадяни 
України, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/
або зараховані до військового оперативного резерву».

У зв’язку з цим частини десяту — тринадцяту вважати відповідно частинами оди-
надцятою — чотирнадцятою;

частини дванадцяту і тринадцяту викласти в такій редакції:
«12. Кожен громадянин України, вперше вступаючи на військову службу до 

Збройних Сил України, інших військових формувань, особисто складає Військову 
присягу на вірність Українському народу і скріплює її власноручним підписом. Іно-
земець або особа без громадянства, який (яка) вперше приймається на військо-
ву службу до Збройних Сил України, бере офіційне зобов’язання неухильно додер-
жуватися Конституції та законів України, сумлінно виконувати обов’язки військо-
вої служби.

13. Громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направля-
ються для підготовки до військової служби, особи, які призиваються або при-
ймаються на військову службу, приймаються на службу у військовому резерві, та 
військовозобов’язані, призначені для комплектування посад за відповідними вій-
ськово-обліковими спеціальностями та іншими спеціальностями в Службі безпе-
ки України під час проведення мобілізації, проходять обов’язковий медичний огляд. 
Порядок проходження медичного огляду затверджується відповідно Міністерством 
оборони України, центральними органами виконавчої влади, які відповідно до зако-
ну здійснюють керівництво військовими формуваннями, Службою безпеки України, 
Службою зовнішньої розвідки України за погодженням з центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
охорони здоров’я. Перелік військово-облікових спеціальностей затверджується Мі-
ністерством оборони України, а інших спеціальностей в Службі безпеки України — 
Головою Служби безпеки України»;

3) частини другу, четверту та п’яту статті 6 викласти в такій редакції:
«2. Перелік посад, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом, за-

тверджується Президентом України, а посад інших військовослужбовців — Мініс-

терством оборони України, Службою безпеки України та Службою зовнішньої роз-
відки України»;

«4. Окремі військові посади в мирний час можуть заміщатися (на умовах стро-
кового трудового договору) цивільними особами в порядку, встановленому Мініс-
терством оборони України. Порядок заміщення військових посад цивільними осо-
бами в Службі безпеки України та Службі зовнішньої розвідки України встановлю-
ється їх керівниками.

5. Військові посади, передбачені штатами воєнного часу, при переведенні Зброй-
них Сил України, інших військових формувань на організацію і штати воєнного ча-
су підлягають заміщенню резервістами або іншими військовозобов’язаними в по-
рядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України, а в Службі безпе-
ки України та Службі зовнішньої розвідки України — в порядку, визначеному їх ке-
рівниками»;

4) у статті 14:
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, за-

клади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності щороку у строки 
та в порядку, встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов’язані подавати до від-
повідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки списки громадян України, які підлягають приписці до призовних діль-
ниць»;

абзаци перший і другий частини сьомої викласти в такій редакції:
«7. Для проведення приписки громадян України до призовних дільниць у відпо-

відних районних (міських) центрах комплектування та соціальної підтримки утворю-
ються комісії з питань приписки у такому складі:

голова комісії — керівник відповідного районного (міського) територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки»;

5) у статті 15:
в абзаці п’ятому частини восьмої слова «військових комісаріатів» замінити сло-

вами «територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки»;
в абзаці першому частини одинадцятої слова «військовим комісаріатом» замі-

нити словами «територіальним центром комплектування та соціальної підтримки»;
6) абзац четвертий частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
«керівник відповідного районного (міського) територіального центру комплекту-

вання та соціальної підтримки»;
7) абзац восьмий частини тринадцятої статті 17 викласти в такій редакції:
«поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного за-

хисту та працівникам Державного бюро розслідувань — на весь період їх служби»;
8) частину першу статті 19 після слів «за призовом під час мобілізації, на особли-

вий період» доповнити словами «військову службу за призовом осіб із числа резер-
вістів в особливий період»;

9) у статті 20:
абзаци другий, третій, сьомий, десятий частини першої та абзац перший части-

ни п’ятої після слів «військову службу за призовом під час мобілізації, на особли-
вий період» доповнити словами «військову службу за призовом осіб із числа резер-
вістів в особливий період»;

абзац четвертий частини сьомої після слів «воєнного стану» доповнити слова-
ми «рішення про призов на військову службу за призовом осіб із числа резервіс-
тів в особливий період»;

у частині восьмій:
абзац перший після слів «військової служби за призовом під час мобілізації, на 

особливий період» доповнити словами «військової служби за призовом осіб із чис-
ла резервістів в особливий період»;

в абзаці другому слова «військових комісаріатах» замінити словами «територі-
альних центрах комплектування та соціальної підтримки»;

10) частину другу статті 21 викласти в такій редакції:
«2. Громадяни України для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на вій-

ськовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які 
направляються відповідними районними (міськими) територіальними центрами 
комплектування та соціальної підтримки, Центральним управлінням або регіональ-
ним органом Служби безпеки України, відповідним підрозділом Служби зовніш-
ньої розвідки України на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи 
стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для 
виконання зазначених обов’язків та перебування в лікувальному закладі охорони 
здоров’я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заро-
бітної плати»;

11) у частині третій статті 211 слова «військового комісаріату» замінити словами 
«територіального центру комплектування та соціальної підтримки»;

12) частину сьому статті 23 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із 

числа резервістів в особливий період, — на строки, визначені рішенням Верховно-
го Головнокомандувача Збройних Сил України»;

13) у частині першій статті 24:
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки або день прибут-
тя до Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, 
відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України — для громадян, при-
званих на військову службу під час мобілізації, на особливий період та на військову 
службу за призовом осіб офіцерського складу»;

доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:
«5) день зарахування до списків особового складу військової частини — для гро-

мадян України, які проходять службу у військовому резерві за контрактом, зарахо-
вані під час такої служби до військового оперативного резерву та призиваються на 
військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

6) день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки — для громадян 
України, які зараховані до військового оперативного резерву після їх звільнення з 
військової служби та призиваються на військову службу за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий період»;

14) у частині четвертій статті 26:
абзац перший після слів «військову службу за призовом під час мобілізації, на 

особливий період» доповнити словами «військову службу за призовом осіб із чис-
ла резервістів в особливий період»;

підпункт «а» пункту 1 доповнити словами «(у строки, визначені рішенням Вер-
ховного Головнокомандувача Збройних Сил України, — для військовослужбовців, 
які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особли-
вий період)»;

15) частину шосту статті 261 викласти в такій редакції:
«6. Служба у військовому резерві запроваджується з метою планомірної підго-

товки резервістів для комплектування Збройних Сил України та інших військових 
формувань особовим складом у мирний час та в особливий період шляхом набут-
тя та підтримання на належному рівні вмінь і навичок за військово-обліковою спе-
ціальністю»;

16) у частині третій статті 262 слова «на проходження служби» замінити словами 
«про проходження служби»;

17) у статті 29:
частину першу доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:
«Чисельність військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військо-

вому обліку в Службі безпеки України та підлягають призову на навчальні збори, 
щорічно визначається Службою безпеки України в межах бюджетних асигнувань, 
виділених Службі.

Чисельність військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військово-
му обліку в Службі зовнішньої розвідки України та підлягають призову на навчаль-
ні збори, визначається Службою зовнішньої розвідки України в межах бюджетних 
асигнувань, виділених Службі»;

частини третю, п’яту, шосту і дев’яту викласти в такій редакції:
«3. Військовозобов’язані (крім резервістів) можуть бути призвані відповідними 

районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної 
підтримки, Центральним управлінням або регіональними органами Служби безпеки 
України, відповідним підрозділом Служби зовнішньої розвідки України на навчальні 
збори до п’яти разів строком до двох місяців кожного разу»;

«5. Військовозобов’язані та резервісти у період між навчальними зборами мо-
жуть залучатися за планом Генерального штабу Збройних Сил України та органів 
управління іншими військовими формуваннями за погодженням з Генеральним 
штабом Збройних Сил України до перевірочних зборів строком до п’яти днів як без 
відриву від виробництва, так і з відривом.

6. Загальний строк зборів під час перебування військовозобов’язаних у запасі не 
може перевищувати 10 місяців. При цьому час перебування на перевірочних зборах 
зараховується до загального строку перебування на навчальних зборах»;

«9. Військовозобов’язані та резервісти, яким надійшла повістка відповідного ра-
йонного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
(Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відпо-
відного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) на прибуття для призову на 
збори, зобов’язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.

Керівники підприємств, установ, організацій та закладів освіти незалежно від 
підпорядкування та форми власності на вимогу відповідних територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональ-
них органів Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої 
розвідки України забезпечують своєчасне прибуття військовозобов’язаних та резер-
вістів до визначених пунктів збору.

Поважними причинами неприбуття чи несвоєчасного прибуття військово-
зобов’язаного чи резервіста до відповідного територіального центру комплекту-
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вання та соціальної підтримки (Центрального управління або регіонального орга-
ну Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки 
України) для призову на збори в пункт і в строк, установлені його керівником, які 
підтверджені відповідними документами, визнаються перешкоди стихійного харак-
теру, сімейні обставини та інші поважні причини, перелік яких встановлюється Ка-
бінетом Міністрів України»;

18) статті 33, 34, 35, 37 і 38 викласти в такій редакції:
«Стаття 33. Загальні правила військового обліку
1. Військовий облік громадян України поділяється на облік призовників, військо-

возобов’язаних та резервістів.
2. Загальне керівництво роботою, пов’язаною з організацією та веденням вій-

ськового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, контроль за ста-
ном цієї роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади, інших держав-
них органах (крім Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки Украї-
ни), органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організа-
ціях незалежно від підпорядкування і форми власності здійснює Генеральний штаб 
Збройних Сил України. Функціонування системи військового обліку забезпечуєть-
ся органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної поліції 
України, Державного бюро розслідувань, центральними органами виконавчої вла-
ди, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, 
правоохоронними органами спеціального призначення, місцевими державними ад-
міністраціями та органами місцевого самоврядування.

3. Військовий облік усіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів ве-
деться за місцем їх проживання і відповідно до обсягу та деталізації поділяється на 
персонально-якісний, персонально-первинний та персональний.

4. Військовий облік військовозобов’язаних та резервістів за призначенням поді-
ляється на загальний і спеціальний.

5. Військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведеться 
в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 34.  Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік 
призовників, військовозобов’язаних та резервістів

1. Персонально-якісний облік призовників, військовозобов’язаних та резер-
вістів передбачає облік відомостей (персональних та службових даних) стосов-
но призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які узагальнюються в об-
лікових документах та вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів. Ведення персонально-якісного обліку при-
зовників, військовозобов’язаних та резервістів покладається на відповідні районні 
(міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

2. Персонально-якісний облік військовозобов’язаних та резервістів Служби без-
пеки України покладається на Центральне управління або регіональні органи Служ-
би безпеки України.

3. Ведення персонально-якісного обліку військовозобов’язаних та резервістів 
Служби зовнішньої розвідки України покладається на відповідні підрозділи Служби 
зовнішньої розвідки України.

4. Персонально-первинний облік призовників, військовозобов’язаних та резер-
вістів передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх проживання. У се-
лах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіаль-
ні центри комплектування та соціальної підтримки, здійснення такого обліку покла-
дається на органи місцевого самоврядування.

5. Персональний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів перед-
бачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи або навчання та покла-
дається на керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших дер-
жавних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організа-
цій і закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності.

Стаття 35. Загальний і спеціальний облік військовозобов’язаних та резервістів
1. На загальному військовому обліку перебувають резервісти, а також військо-

возобов’язані, які не заброньовані за центральними та місцевими органами вико-
навчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями і закладами освіти незалежно від під-
порядкування і форми власності на період мобілізації та на воєнний час.

2. На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, за-
броньовані за центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими дер-
жавними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, устано-
вами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

3. Особливості ведення військового обліку резервістів в органах військового 
управління, військових частинах, у відповідних міських (районних) територіаль-
них центрах комплектування та соціальної підтримки встановлюються Генеральним 
штабом Збройних Сил України»;

«Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього
1. Взяттю на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервіс-

тів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, у Централь-
ному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, у відповідно-
му підрозділі Служби зовнішньої розвідки України підлягають громадяни України:

1) на військовий облік призовників (крім Служби безпеки України та Служби зо-
внішньої розвідки України):

приписані до призовних дільниць;
які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) 

України або з-за кордону на нове місце проживання;
які набули громадянство України і згідно з цим Законом підлягають приписці до 

призовних дільниць;
звільнені зі служби у військовому резерві, які не виконали обов’язків служби у 

військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів, не проходили 
строкову військову службу та не досягли 27-річного віку;

2) на військовий облік військовозобов’язаних:
звільнені з військової служби в запас;
які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її 

проходження або достроково відповідно до Закону України «Про альтернативну 
(невійськову) службу»;

військовозобов’язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-терито-
ріальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;

звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу Мі-
ністерства внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільно-
го захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до про-
ходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служ-
би України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну подат-
кову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну мит-
ну політику;

які набули громадянство України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на 
облік військовозобов’язаних;

зняті з військового обліку Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служ-
би зовнішньої розвідки України відповідно за рішенням Міністерства оборони Украї-
ни, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України;

які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від призову на строкову вій-
ськову службу;

які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призо-
вників;

які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку пе-
ребування у запасі;

3) на військовий облік резервістів:
які зараховані в особливий період на службу у військовому оперативному ре-

зерві;
які уклали контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних 

Сил України та інших військових формувань;
які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) 

України або з-за кордону на нове місце проживання.
2. Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають жінки, які нале-

жать до категорій, зазначених у частині одинадцятій статті 1 цього Закону.
3. Призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового міс-

ця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік та не ра-
ніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.

4. У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та 
резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районно-
го (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
(військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої 
розвідки України — без дозволу відповідного керівника).

5. Зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервіс-
тів у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та со-
ціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України 
— у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, 
військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України — у від-
повідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни 
України:

1) з військового обліку призовників (крім Служби безпеки України та Служби зо-
внішньої розвідки України):

які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) Укра-
їни до нового місця проживання;

які вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;
які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на 

облік військовозобов’язаних;
які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військо-

вої підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її 
проходження або достроково відповідно до Закону України «Про альтернативну 
(невійськову) службу»;

які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першо-
го та другого контрактів;

2) з військового обліку військовозобов’язаних:
які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) Укра-

їни до нового місця проживання;
які прийняті на службу до Національної поліції України, Державного бюро розслі-

дувань, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кри-
мінально-виконавчої служби України;

які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
в інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки 

України, Служби зовнішньої розвідки України;
3) з військового обліку резервістів:
які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) Укра-

їни на нове місце проживання;
які прийняті на службу до Національної поліції України, Державного бюро розслі-

дувань, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кри-
мінально-виконавчої служби України;

які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку пе-

ребування в запасі;
в інших випадках — за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки 

України, Служби зовнішньої розвідки України.
6. Виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територі-

альних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та 
резервістів Служби безпеки України — у Центральному управлінні або регіональних 
органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів Служби зо-
внішньої розвідки України — у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки 
України) підлягають громадяни України, які:

1) призвані чи прийняті на військову службу;
2) проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і 

військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
3) визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби 

з виключенням з військового обліку;
4) досягли граничного віку перебування в запасі;
5) припинили громадянство України;
6) були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особли-

во тяжкого злочину;
7) направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до 

яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
8) померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми 

або оголошені померлими.
Стаття 38.  Обов’язки органів виконавчої влади, інших державних органів, орга-

нів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ та організацій, закладів освіти, посадо-
вих осіб, призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо ви-
конання правил військового обліку

1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи 
влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприєм-
ства, установи, організації та заклади освіти незалежно від підпорядкування і фор-
ми власності зобов’язані на вимогу територіальних центрів комплектування та соці-
альної підтримки, Центрального управління або регіональних органів Служби без-
пеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України спові-
стити призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до територі-
альних центрів комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління 
або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служ-
би зовнішньої розвідки України, забезпечити їх своєчасне прибуття за цим викли-
ком, у семиденний строк повідомити відповідні районні (міські) територіальні цен-
три комплектування та соціальної підтримки, Центральне управління або регіональ-
ні органи Служби безпеки України, відповідний підрозділ Служби зовнішньої роз-
відки України про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчан-
ня) призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

2. Органи реєстрації місця проживання чи перебування осіб (крім випад-
ків, передбачених Кабінетом Міністрів України) зобов’язані здійснювати реєстра-
цію за місцем проживання або перебування чи зняття з реєстрації призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів лише в разі наявності в їхніх військово-облі-
кових документах позначок відповідних районних (міських) територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональ-
них органів Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої 
розвідки України відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на 
військовому обліку за місцем проживання.

3. Органи Національної поліції України у встановленому законом порядку зобо-
в’язані за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної під-
тримки, Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України 
доставити до таких територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 
Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України осіб, які 
вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 2101 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення.

Національна поліція України або її територіальні підрозділи в межах компетенції 
за вимогою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки пода-
ють у десятиденний строк відомості стосовно призовників про притягнення до кри-
мінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості.

4. Органи реєстрації актів цивільного стану зобов’язані в семиденний строк на-
дати відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектуван-
ня та соціальної підтримки, Центральному управлінню або регіональним орга-
нам Служби безпеки України, відповідному підрозділу Служби зовнішньої роз-
відки України відомості про події та дії, що нерозривно пов’язані з призовником, 
військовозобов’язаним, резервістом, його батьками та членами сім’ї (дружиною 
(чоловіком), дітьми) та підлягають обов’язковому внесенню до Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян (відомості про народження фізичної особи, уси-
новлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, 
зміну прізвища, власного імені та по батькові, смерть).

5. Органи досудового розслідування зобов’язані в семиденний строк повідоми-
ти відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної 
підтримки, Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки Укра-
їни, відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України про призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів, яким повідомлено про підозру у вчинен-
ні кримінального правопорушення, а суди — про призовників, кримінальні спра-
ви стосовно яких розглядаються судом, а також про вироки щодо призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів, що набрали законної сили.

6. Військово-облікові документи призовників, військовозобов’язаних та резер-
вістів, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, вилучають-
ся та надсилаються судами до відповідних районних (міських) територіальних цен-
трів комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіо-
нальних органів Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовніш-
ньої розвідки України.

7. Медико-соціальні експертні комісії зобов’язані в семиденний строк повідо-
мити відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціаль-
ної підтримки про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яких визнано 
особами з інвалідністю, та про зміну групи інвалідності (про військовозобов’язаних 
та резервістів Служби безпеки України — Центральне управління або регіональні 
органи Служби безпеки України, про військовозобов’язаних та резервістів Служби 
зовнішньої розвідки України — Службу зовнішньої розвідки України).

8. Керівники закладів охорони здоров’я під час проведення призову на строко-
ву військову службу зобов’язані у триденний строк повідомити відповідні районні 
(міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про громадян 
призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

9. Органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади Автономної Рес-
публіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організа-
ції та заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності зобов’язані 
подати до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування 
та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних органів Служ-
би безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України на 
їх вимогу відомості про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, військо-
вий облік яких вони здійснюють.

10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфе-
рі міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 
міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених за-
конодавством категорій мігрантів, зобов’язаний у двотижневий строк повідомити 
відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної під-
тримки про осіб, які набули громадянство України і згідно з цим Законом підляга-
ють взяттю на військовий облік.

11. Призовники, військовозобов’язані, резервісти в разі зміни їх сімейного стану, 
стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи, по-
сади зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідні 
органи, де вони перебувають на військовому обліку, у тому числі у випадках, визна-
чених Кабінетом Міністрів України, через центри надання адміністративних послуг 
та інформаційно-телекомунікаційні системи»;

19) назву глави VII викласти в такій редакції:

«Глава VII 
ПРИЗОВ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ. ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ. ПРИЗОВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ 

ЗА ПРИЗОВОМ ОСІБ ІЗ ЧИСЛА РЕЗЕРВІСТІВ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД»;
20) у частині другій статті 39 слова і цифри «частинами третьою та четвертою 

статті 119 Кодексу законів про працю України, а також частиною першою статті 51, 
частиною п’ятою статті 53, частиною третьою статті 57, частиною п’ятою статті 61 
Закону України «Про освіту» замінити словами і цифрами «частиною третьою статті 
119 Кодексу законів про працю України, а також частиною першою статті 53 і части-
ною другою статті 57 Закону України «Про освіту», частиною другою статті 44, час-
тиною першою статті 54 і частиною третьою статті 63 Закону України «Про фахову 
передвищу освіту», частиною другою статті 46 Закону України «Про вищу освіту»;

21) главу VII доповнити статтею 391 такого змісту:
«Стаття 391.  Призов на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в 

особливий період
1. Для оперативного доукомплектування Збройних Сил України та інших військо-

вих формувань в особливий період Верховним Головнокомандувачем Збройних 
Сил України за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України може бути 
прийнято рішення про призов громадян України, зарахованих до військового опера-
тивного резерву, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в осо-
бливий період.

2. Завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову на військову служ-
бу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період визначаються Верхо-
вним Головнокомандувачем Збройних Сил України в рішенні про його проведення.

3. Призов громадян України на військову службу за призовом осіб із числа ре-
зервістів в особливий період та їх оповіщення здійснюються командирами військо-
вих частин — стосовно громадян України, які проходять службу у військовому ре-
зерві за контрактом та/або зараховані під час такої служби до військового оператив-
ного резерву, та керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки — стосовно громадян України, які після їх звільнення з військової служ-
би зараховані до військового оперативного резерву.

4. Резервісти зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти те-
риторіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в 
отриманих повістках (повідомленнях).

5. Поважними причинами неприбуття до військових частин або на збірні пунк-
ти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазна-
чені в отриманих повістках (повідомленнях), визнаються підтверджені відповідни-
ми документами:

1) перешкода стихійного характеру, хвороба або інші обставини, що позбавили 
можливості особисто прибути в зазначені частину, пункт і строк;

2) смерть близького родича (чоловіка, дружини, сина, дочки, батька, матері, ді-
да, баби або рідного (повнорідного, неповнорідного) брата чи сестри) або близько-
го родича подружжя.

6. Громадяни України, які призиваються на військову службу за призовом осіб із 
числа резервістів в особливий період, проходять у встановленому порядку обов’яз-
ковий медичний огляд.

7. Призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особли-
вий період не підлягають громадяни України, які на момент призову:

1) визнані за результатами медичного огляду непридатними до військової служ-
би за станом здоров’я;

2) досягли граничного віку перебування в резерві, або якщо час, що залишився 
до досягнення такими громадянами граничного віку перебування в резерві, є мен-
шим за строк, на який здійснюється призов;

3) вислужили встановлені строки військової служби за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий період, і з дня їх звільнення з такої служби пройшло мен-
ше одного року;

4) мають загальний строк військової служби за призовом осіб із числа резервіс-
тів в особливий період у календарному обчисленні не менше одного року. Такі осо-
би в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб 
із числа резервістів в особливий період за їхньою згодою.

8. Призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особли-
вий період не підлягають також громадяни України, визначені абзацами четвертим 
— одинадцятим частини першої та частиною другою статті 23 Закону України «Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

9. Громадяни України, які проходили військову службу за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий період, вислужили встановлені строки військової служби, 
звільнені з неї і зараховані до військового оперативного резерву, на навчальні (або 
перевірочні) збори не призиваються протягом року з дня звільнення.

10. Громадяни України, призвані на військову службу за призовом осіб із чис-
ла резервістів в особливий період, користуються гарантіями, передбаченими части-
ною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України, а також частиною пер-
шою статті 53 і частиною другою статті 57 Закону України «Про освіту», частиною 
другою статті 44, частиною першою статті 54 і частиною третьою статті 63 Закону 
України «Про фахову передвищу освіту», частиною другою статті 46 Закону Украї-
ни «Про вищу освіту».

11. Порядок проведення призову громадян України на військову службу за при-
зовом осіб із числа резервістів в особливий період визначається цим Законом. Осо-
бливості призову громадян України на військову службу за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий період встановлює Генеральний штаб Збройних Сил Укра-
їни.

12. Громадянам України, призваним на військову службу за призовом осіб із чис-
ла резервістів в особливий період, які на день призову на збірні пункти не працю-
ють, на весь строк виконання ними обов’язків служби в особливий період, врахову-
ючи час проїзду до військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення 
в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів, передбачених державним 
бюджетом на утримання Міністерства оборони України та інших центральних орга-
нів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військови-
ми формуваннями»;

22) статтю 42 викласти в такій редакції:
«Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України
1. Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, інших державних ор-

ганів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організа-
цій та закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності та грома-
дяни України, винні в порушенні правил військового обліку громадян України, до-
призовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову вій-
ськову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, 
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, призову на військову служ-
бу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, прибуття за викликом 
до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального 
управління або регіональних органів Служби безпеки України, відповідного підроз-
ділу Служби зовнішньої розвідки України, а також у вчиненні інших порушень за-
конодавства про військовий обов’язок і військову службу, несуть відповідальність 
згідно із законом.

2. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки під час прове-
дення приписки до призовних дільниць, призову на військову службу та проходжен-
ня зборів, а Центральне управління та регіональні органи Служби безпеки України, 
відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України — під час призову на 
військову службу та проходження зборів зобов’язані ознайомити громадян України 
з їхніми правами та обов’язками згідно з вимогами цього Закону»;

23) частини другу — четверту і шосту статті 43 викласти в такій редакції:
«2. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування для про-
ведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлен-
ня призваних осіб до військових частин, прийняття на військову службу за контрак-
том зобов’язані забезпечити відповідні районні (міські) територіальні центри комп-
лектування та соціальної підтримки необхідною кількістю технічних працівників та 
обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними (збірними) пунктами, меди-
каментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним 
транспортом, а також забезпечити здійснення охорони громадського порядку на 
призовних пунктах, а Центральне управління або регіональні органи Служби безпе-
ки України, відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України — автомо-
більним транспортом.

3. Для повного та якісного виконання планів проведення мобілізації в особливий 
період місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування ра-
зом з підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування 
і форм власності та відповідними районними (міськими) територіальними центра-
ми комплектування та соціальної підтримки в мирний час утворюють дільниці для 
оповіщення і збору військовозобов’язаних та резервістів, комплектують такі дільни-
ці персоналом без звільнення громадян від виконання основних обов’язків за міс-
цем роботи, сприяють набуттю ними професійних навичок, а також забезпечують 
реалізацію інших заходів, пов’язаних із виконанням планів проведення мобілізації.

4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпе-
чують відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціаль-
ної підтримки службовими будинками, підсобними господарськими приміщення-
ми і приміщеннями для призовних пунктів (дільниць) згідно із законодавством»;

«6. За членами комісій з питань приписки до призовних дільниць, призовних 
та військово-лікарських комісій при відповідних районних (міських) територіаль-
них центрах комплектування та соціальної підтримки, лікарями і середнім медичним 
персоналом, технічними працівниками та обслуговуючим персоналом, які направ-
ляються для роботи на призовних дільницях і збірних пунктах під час взяття допри-
зовників на військовий облік і призову громадян на військову службу або на збори 
для проведення медичного огляду і повторного огляду громадян, а також для від-
правлення призваних на збірні пункти, на весь час виконання цих обов’язків збері-
гаються займана посада та середня заробітна плата за основним місцем роботи»;
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ДОКУМЕНТИ
24) у частині першій статті 44 слова «законами України «Про демократичний ци-

вільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держа-
ви», «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та іншими зако-
нами» замінити словами «та законами України»;

25) у тексті Закону слова «районний (міський) військовий комісаріат» у всіх від-
мінках та числах замінити словами «відповідний районний (міський) територіаль-
ний центр комплектування та соціальної підтримки» у відповідному відмінку та чис-
лі.

25. Назву та частину першу статті 12 Закону України «Про функціонування палив-
но-енергетичного комплексу в особливий період» (Відомості Верховної Ради Украї-
ни, 2006 р., № 52, ст. 526; 2014 р., № 2—3, ст. 41) викласти в такій редакції:

«Стаття 12.  Взаємодія центральних органів виконавчої влади, що забезпечують 
формування та реалізують державну політику у паливно-енергетич-
ному комплексі, з іншими центральними і місцевими органами вико-
навчої влади, державними органами і підприємствами, установами 
та організаціями в особливий період

У процесі підготовки паливно-енергетичного комплексу до функціонування в 
особливий період та під час його функціонування у цей період центральні органи 
виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику 
у паливно-енергетичному комплексі, взаємодіють з іншими центральними і місце-
вими органами виконавчої влади, штабами оперативних командувань, державними 
органами, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки шля-
хом спільного розроблення планових організаційно-методичних документів і захо-
дів щодо забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій 
паливно-енергетичного комплексу в особливий період, матеріально-технічного за-
безпечення, а також прийняття відповідних нормативно-правових актів».

26. Частину другу статті 7 Закону України «Про захист персональних даних» (Ві-
домості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481; 2013 р., № 51, ст. 715; 2014 р.,  
№ 14, ст. 252; 2018 р., № 5, ст. 31) доповнити пунктом 61 такого змісту:

«61) необхідна в цілях забезпечення ведення військового обліку призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів (в обсягах даних, зазначених у статті 7 Зако-
ну України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та 
резервістів»)».

27. Статтю 11 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» 
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509; 2014 р., № 5, ст. 62; 2018 
р., № 46, ст. 368; 2020 р., № 11, ст. 63) після частини шостої доповнити новою час-
тиною такого змісту:

«7. З метою забезпечення ведення військового обліку призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів відомості про фізичних осіб, що містяться в 
Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, в електронній формі переда-
ються до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та ре-
зервістів в обсягах даних, зазначених у статтях 7, 14 Закону України «Про Єдиний 
державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
28. Розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Ві-
домості Верховної Ради України, 2011 р., № 2—3, ст. 11 із наступними змінами) до-
повнити пунктом 918 такого змісту:

«918. Під час дії особливого періоду, визначеного Законом України «Про мобіліза-
ційну підготовку та мобілізацію», платники єдиного внеску, зазначені у частині пер-
шій статті 4 цього Закону, призвані на військову службу за призовом осіб із числа 
резервістів в особливий період, на весь строк їх військової служби звільняються від 
виконання своїх обов’язків, визначених частиною другою статті 6 цього Закону, як-
що вони не є роботодавцями.

Підставою для зазначеного звільнення є заява платника єдиного внеску та копія 
відповідного військово-облікового документа із зазначенням даних про його при-
зов на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий пері-
од, які подаються до податкового органу за місцем обліку платника єдиного внеску 
протягом 10 днів після його звільнення з такої військової служби.

Якщо платник єдиного внеску після звільнення з військової служби за призо-
вом осіб із числа резервістів в особливий період перебуває на лікуванні (реабіліта-
ції) у зв’язку з виконанням обов’язків такої служби, заява і копія відповідного вій-
ськово-облікового документа подаються ним протягом 10 днів після закінчення лі-
кування (реабілітації).

Якщо платник єдиного внеску має найманих працівників і на строк своєї військо-
вої служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період уповноважує 
іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших дохо-
дів, його зобов’язання, визначені пунктами 1 (крім сплати єдиного внеску), 2—6, 
10 і 12 частини другої статті 6 цього Закону, здійснює така уповноважена особа.

Єдиний внесок, нарахований уповноваженою особою з таких виплат протягом 
строку військової служби платника єдиного внеску, сплачується звільненим з вій-
ськової служби платником єдиного внеску протягом 180 календарних днів з дня, на-
ступного за днем його звільнення з такої служби, без нарахування штрафних і фі-
нансових санкцій. Платник єдиного внеску в заяві, подання якої передбачено абза-
цом другим цього пункту, зазначає дані про нарахований уповноваженою особою 
єдиний внесок на суму таких виплат.

Звітність про нарахований уповноваженою особою протягом строку військової 
служби платника єдиного внеску єдиний внесок на суми виплат найманим праців-
никам платника єдиного внеску подається платником єдиного внеску, звільненим із 
військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, у по-
рядку та строки, встановлені цим Законом, без нарахування штрафних і фінансових 
санкцій, передбачених цим Законом.

Під час дії особливого періоду, визначеного Законом України «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію», до платників єдиного внеску, зазначених у частині пер-
шій статті 4 цього Закону, призваних на військову службу за призовом осіб із чис-
ла резервістів в особливий період, протягом строку такої військової служби захо-
ди впливу та стягнення, передбачені статтею 25 цього Закону, не застосовуються.

Підставою для незастосування зазначених заходів впливу та стягнень є копія від-
повідного військово-облікового документа із зазначенням даних про призов плат-
ника єдиного внеску на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в 
особливий період, що подається до податкових органів керівником територіально-
го центру комплектування та соціальної підтримки або командиром військової час-
тини в десятиденний строк після призову».

29. У частині другій статті 11 Закону України «Про передачу, примусове відчу-
ження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайно-
го стану» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 15, ст. 99) слова «військо-
вого комісаріату» замінити словами «територіального центру комплектування та со-
ціальної підтримки».

30. Пункт 4 частини першої статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» 
(Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243; 2019 р., № 30, ст. 119) ви-
класти в такій редакції:

«4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної серед-
ньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, 
звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, вій-
ськової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (протягом 
шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше 
приймається на роботу».

31. Статтю 11 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спе-
ціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2016 р.,  
№ 34, ст. 593; 2017 р., № 48, ст. 436; 2020 р., № 11, ст. 63) після частини третьої до-
повнити новою частиною такого змісту:

«4. Відомості або інші персональні дані про особу (призовника, військово-
зобов’язаного, резервіста), що містяться в Реєстрі, передаються до Єдиного дер-
жавного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронній 
формі в обсягах даних, зазначених у статтях 7, 14 Закону України «Про Єдиний дер-
жавний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою 
та шостою.

32. В абзаці четвертому пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 
222) слова «і навчальні збори» виключити.

33. Пункт 6 частини другої статті 61 Закону України «Про Національну гвардію 
України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594; 2016 р., № 3,  
ст. 35) після слів «військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий 
період» доповнити словами «військову службу за призовом осіб із числа резервіс-
тів в особливий період».

34. У частині третій статті 11 Закону України «Про Державну службу спеціального 
зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,  
№ 25, ст. 890) слова «військових комісаріатах» замінити словами «територіальних 
центрах комплектування та соціальної підтримки».

35. В абзаці другому частини другої статті 46 Закону України «Про вищу освіту» 
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37—38, ст. 2004) слова «у зв’язку з 
оголошенням мобілізації» замінити словами «за призовом під час мобілізації, на 
особливий період або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в осо-
бливий період».

36. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):

1) в абзаці першому частини п’ятої статті 45 після слів «військової служби за 
призовом під час мобілізації, на особливий період» доповнити словами «військо-
вої служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період», а слова «вій-
ськових комісаріатах» замінити словами «територіальних центрах комплектування 
та соціальної підтримки»;

2) у статті 56:
абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:
«2) громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцер-

ського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий пері-
од, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або 
залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєн-
ного часу»;

абзац сьомий частини третьої викласти в такій редакції:
«6) відношення особи до виконання військового обов’язку»;
3) у статті 57:
абзац сьомий частини другої викласти в такій редакції:
«6) копію військово-облікового документа: для призовника — посвідчення про 

приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаного, резервіста — військо-
вого квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для військовос-
лужбовця — військового квитка, посвідчення особи військовослужбовця»;

у частині четвертій:
абзаци сьомий та восьмий викласти в такій редакції:
«6) Службою безпеки України — щодо наявності в особи допуску до держав-

ної таємниці, а також щодо відношення особи до виконання військового обов’язку 
(в частині персонально-якісного обліку військовозобов’язаних, резервістів Служ-
би безпеки України);

7) Міністерством оборони України, територіальними центрами комплектування 
та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Се-
вастополя — щодо відношення особи до виконання військового обов’язку (крім 
випадків персонально-якісного обліку військовозобов’язаних, резервістів Служби 
безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України)»;

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
«8) Службою зовнішньої розвідки України — щодо відношення особи до вико-

нання військового обов’язку (в частині персонально-якісного обліку військовозобо-
в’язаних, резервістів Служби зовнішньої розвідки України)».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.
37. У Законі України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради Укра-

їни, 2015 р., № 40—41, ст. 379):
1) частину другу статті 25 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) надає до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та 

резервістів в електронній формі та в обсягах даних, зазначених у статтях 7, 14 Зако-
ну України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та 
резервістів», відомості, необхідні для забезпечення ведення військового обліку при-
зовників, військовозобов’язаних та резервістів»;

2) пункт 8 частини першої статті 54 викласти в такій редакції:
«8) копію військово-облікового документа (посвідчення про приписку до призо-

вної дільниці, військового квитка, тимчасового посвідчення військовозобов’язаного) 
або посвідчення особи військовослужбовця»;

3) у частині шостій статті 59 слова «військовому обліку військовозобов’язаних» 
замінити словами «військовому обліку призовників, військовозобов’язаних та ре-
зервістів».

38. У пункті 1 частини першої статті 34 та пункті 3 частини десятої статті 71 Закону 
України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р.,  
№ 30, ст. 542 із наступними змінами) слова «військової служби за призовом під час 
мобілізації, на особливий період» замінити словами «військової служби за призо-
вом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із 
числа резервістів в особливий період».

39. У Законі України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» (Ві-
домості Верховної Ради України, 2017 р., № 18, ст. 217; 2019 р., № 21, ст. 81):

1) у назві слово «військовозобов’язаних» замінити словами «призовників, вій-
сько возобов’язаних та резервістів»;

2) преамбулу викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення, функціонування 

Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, ре-
гулює відносини у сфері державної реєстрації громадян України, які перебувають у 
запасі для комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань на особливий період, а також для виконання 
робіт із забезпечення оборони держави, та осіб, приписаних до призовних дільниць 
(далі — призовники, військовозобов’язані та резервісти)»;

3) статті 1—3 викласти в такій редакції:
«Стаття 1.  Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та ре-

зервістів
1. Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів 

(далі — Реєстр) — автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, при-
значена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, 
військовозобов’язаних та резервістів, створена для забезпечення військового облі-
ку громадян України.

Стаття 2. Основні завдання Реєстру
1. Основними завданнями Реєстру є:
1) ведення військового обліку громадян України;
2) забезпечення комплектування Збройних Сил України, інших утворених відпо-

відно до законів України військових формувань особовим складом в мирний час та 
в особливий період;

3) інформаційне забезпечення громадян України, у тому числі осіб, звільнених з 
військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовос-
лужбовців відомостями щодо виконання ними військового обов’язку.

Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру
1. Основними засадами ведення Реєстру є:
1) обов’язковість внесення до Реєстру передбачених цим Законом відомостей 

про призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
2) повнота та актуалізація відомостей Реєстру;
3) захищеність Реєстру та внесених до нього відомостей — держава гарантує 

захист бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання досту-
пом, незаконного використання відомостей Реєстру, порушення цілісності бази да-
них Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення»;

4) у статті 5:
частини першу, другу, четверту і п’яту викласти в такій редакції:
«1. Володільцем Реєстру є Міністерство оборони України (далі — володілець 

Реєстру), розпорядниками Реєстру є Генеральний штаб Збройних Сил України, 
Cлужба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України (далі — розпоряд-
ник Реєстру).

2. Володілець Реєстру:
1) забезпечує технологічне функціонування Реєстру, для чого утворює уповнова-

жений орган адміністрування володільця Реєстру;
2) затверджує Порядок ведення Реєстру, в якому встановлює процедури збиран-

ня, зберігання, обробки та використання відомостей про призовників, військово-
зобов’язаних та резервістів;

3) організовує взаємодію Реєстру з іншими реєстрами (базами даних) щодо 
отримання (обміну) інформації, визначеної статтями 6-9 цього Закону;

4) планує розвиток та забезпечує модернізацію програмних та апаратних засо-
бів Реєстру;

5) надає органам адміністрування та ведення Реєстру право доступу до бази да-
них Реєстру;

6) забезпечує резервування бази даних Реєстру, контроль за її цілісністю, дотри-
манням закону та порядку ведення Реєстру;

7) організовує підготовку персоналу підпорядкованого органу адміністрування;
8) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом»;
«4. Розпорядник Реєстру:
1) забезпечує організаційне функціонування Реєстру;
2) у межах своїх повноважень має доступ до відповідної інформації, що містить-

ся в Реєстрі;
3) організовує підготовку підпорядкованих органів адміністрування та ведення 

Реєстру;
4) забезпечує контроль за повнотою, актуальністю та достовірністю внесених до 

Реєстру відомостей.
5. Органами адміністрування Реєстру в межах своїх повноважень є:
уповноважений орган адміністрування володільця Реєстру;
оперативні командування;
територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Респу-

бліки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
Центральне управління Служби безпеки України;
відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України»;
у частині шостій:
у пункті 1 слова «планування заходів з мобілізації та розподілу мобілізаційно-

го ресурсу» виключити;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) забезпечують взаємодію щодо ведення Реєстру, контролюють повноту та 

відповідність інформації, наданої державними органами, контролюють виконання 
рішень володільця та розпорядника Реєстру. Орган адміністрування Реєстру має до-
ступ до статистичних відомостей Реєстру»;

частини восьму та дев’яту викласти в такій редакції:
«8. Органами ведення Реєстру є районні (об’єднані районні), міські (районні у 

місті, об’єднані міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтрим-
ки, Центральне управління Служби безпеки України та регіональні органи Служби 
безпеки України, відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України.

9. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру та актуалізацію йо-
го бази даних»;

доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

«11. Органи адміністрування та ведення Реєстру Служби безпеки України та 
Служби зовнішньої розвідки України здійснюють адміністрування та ведення Реє-
стру в частині збирання, зберігання, обробки та використання даних про військово-
зобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку в їх органах 
(підрозділах). Порядок ведення та адміністрування Реєстру, в якому встановлю-
ються процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей про 
військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку в 
Службі безпеки України та Службі зовнішньої розвідки України, а також їх службові 
дані визначаються спільними наказами Міністерства оборони України, Служби без-
пеки України та Служби зовнішньої розвідки України»;

5) у статті 7:
пункт 8 після слів «по батькові» доповнити словами «(за наявності)»;
доповнити пунктами 81, 91, 17—20 такого змісту:
«81) відомості про сімейний стан особи та членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по бать-

кові (за наявності), а також дітей)»;
«91) відомості про громадянство»;
«17) відомості про стан здоров’я (у тому числі про встановлення, зміну групи 

інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання вій-
ськового обов’язку;

18) відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);

19) відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав закон-
ної сили;

20) відомості про наявність (відсутність) судимості»;
6) у статті 10:
у частині першій слово «Розпорядник» замінити словами «Володілець та роз-

порядники»;
у частинах другій та третій слово «Розпорядник» замінити словом «Володілець»;
7) у статті 14:
пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
«2) внесення змін до персональних та службових даних призовників, військово-

зобов’язаних, резервістів на підставі відомостей органів виконавчої влади, інших 
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів освіти незалежно від 
підпорядкування і форми власності, а також відомостей, що подаються органу ве-
дення Реєстру призовниками, військовозобов’язаними, резервістами»;

у частині другій слова «відомості про особу вносяться» замінити словами «відо-
мості про призовника, військовозобов’язаного, резервіста вносяться»;

частини третю і четверту викласти в такій редакції:
«3. Актуалізація бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що 

вносяться органами ведення Реєстру, а також шляхом інформаційної взаємодії 
між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, база-
ми (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є дер-
жавні органи, зазначені у цій частині.

Органи ведення Реєстру одержують в електронному вигляді від:
1) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державної реєстрації актів цивільного стану, — відомості, зазначені у пунктах 1—5, 
8, 81, 10, 11 частини першої статті 7 цього Закону;

2) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфе-
рі міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) мі-
грації, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених зако-
нодавством категорій мігрантів, — відомості, зазначені у пунктах 6, 7, 9 і 91 части-
ни першої статті 7 цього Закону;

3) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову полі-
тику, — відомості, зазначені у пунктах 12 і 13 частини першої статті 7 цього Закону;

4) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфе-
рі охорони державного кордону, — відомості, зазначені у пункті 15 частини першої 
статті 7 цього Закону;

5) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалі-
зує державну політику у сфері освіти і науки, — відомості, зазначені у пункті 16 час-
тини першої статті 7 цього Закону;

6) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалі-
зує державну політику у сфері охорони здоров’я, — відомості, зазначені у пункті 17 
частини першої статті 7 цього Закону;

7) Пенсійного фонду України — відомості, зазначені у пункті 17 частини першої 
статті 7 цього Закону, а також про встановлення і зміну групи інвалідності;

8) Офісу Генерального прокурора — відомості, зазначені у пункті 18 частини 
першої статті 7 цього Закону;

9) Державної судової адміністрації України — відомості, зазначені у пункті 19 
частини першої статті 7 цього Закону;

10) Національної поліції України — відомості, зазначені у пункті 20 частини пер-
шої статті 7 цього Закону.

Інформаційна взаємодія між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними 
системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, 
адміністраторами) яких є державні органи, зазначені у цій частині, здійснюється 
відповідно до законодавства та в порядку, визначеному володільцем Реєстру спіль-
но з відповідним державним органом.

4. Надання громадянам України інформації відповідно до статті 9 цього Закону 
здійснюється шляхом взаємодії (обміну інформацією) через інформаційні (інфор-
маційно-телекомунікаційні) системи центрального органу виконавчої влади, що за-
безпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, в по-
рядку, визначеному спільним наказом зазначеного органу з володільцем Реєстру»;

доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Обмін відомостями здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про захист 
персональних даних»;

8) у тексті Закону слова «військовозобов’язаний (призовник)» в усіх відмінках та 
числах замінити словами «призовник, військовозобов’язаний та резервіст» у відпо-
відному відмінку та числі.

40. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,  
№ 38—39, ст. 380; 2019 р., № 5, ст. 33):

1) в абзаці шістнадцятому частини першої статті 53 слова «військової служби за 
призовом та/або під час мобілізації, на особливий період» замінити словами «стро-
кової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на осо-
бливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особли-
вий період»;

2) у частині другій статті 57 слова «військової служби за призовом під час мо-
білізації» замінити словами «військової служби за призовом під час мобілізації, на 
особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в 
особливий період».

41. Пункт 2 статті 13 Закону України «Про національну безпеку України» (Відо-
мості Верховної Ради України, 2018 р., № 31, ст. 241) доповнити словами «у тому 
числі з питань оперативного доукомплектування в особливий період Збройних Сил 
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань».

42. У Законі України «Про фахову передвищу освіту» (Відомості Верховної Ради 
України, 2019 р., № 30, ст. 119):

1) абзац другий частини другої статті 44 після слів «оголошенням мобілізації» 
доповнити словами «призовом на військову службу за призовом осіб із числа ре-
зервістів в особливий період»;

2) у пункті 22 частини першої статті 54 слова «військової служби за призовом 
та/або під час мобілізації, на особливий період» замінити словами «строкової вій-
ськової служби або військової служби за призовом під час мобілізації, на особли-
вий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особли-
вий період»;

3) у частині третій статті 63 слова «військової служби за призовом під час мобілі-
зації» замінити словами «військової служби за призовом під час мобілізації, на осо-
бливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в осо-
бливий період».

43. Статтю 4 Закону України «Про Службу зовнішньої розвідки України» (Відо-
мості Верховної Ради України, 2020 р., № 49, ст. 445) доповнити словами «а в осо-
бливий період — у кількості згідно з Мобілізаційним планом України».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що:
територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються на 

базі діючих військових комісаріатів шляхом їх перетворення протягом двох місяців 
з дня набрання чинності цим Законом;

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є правонаступни-
ками військових комісаріатів, на базі яких вони утворюються.

3. Кабінету Міністрів України:
1) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
вжити заходів, необхідних для реалізації цього Закону;
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, та 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами ви-

конавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, а та-
кож прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

2) щорічно, починаючи з 2021 року, інформувати Верховну Раду України про стан 
виконання цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 березня 2021 року
№ 1357-IX 
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ДОКУМЕНТИ   
  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення поетапного 
впровадження Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради Украї-

ни, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) у статті 6:
у частині п’ятій слова «та Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікацій-

ну систему» замінити словами «Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомуніка-
ційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих під-
систем (модулів)»;

у частині восьмій:
в абзаці другому слова «Закону України «Про електронний цифровий підпис» замінити 

словами «Закону України «Про електронні довірчі послуги»;
абзац третій доповнити словами «та/або положеннями, що визначають порядок функціо-

нування її окремих підсистем (модулів)»;
частини дев’яту і тринадцяту викласти в такій редакції:
«9. Суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи у паперовій або елек-

тронній формі в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-теле-
комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окре-
мих підсистем (модулів)»;

«13. Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або поло-
ження, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), розробля-
ються Державною судовою адміністрацією України та затверджуються Вищою радою право-
суддя після консультацій з Радою суддів України»;

2) частину третю статті 9 та частину дев’ятнадцяту статті 32 доповнити словами «та/або 
положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

3) частину шосту статті 42 викласти в такій редакції:
«6. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи 

до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в поряд-
ку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/
або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

4) частину восьму статті 60 доповнити словами «та/або положень, що визначають поря-
док функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

5) у частині другій статті 96 слова «Закону України «Про електронний цифровий підпис» 
замінити словами «Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

6) частину дев’яту статті 120 доповнити словами «та/або положеннями, що визначають 
порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

7) у статті 122:
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, оприлюднюються на офіційному веб-

порталі судової влади України із зазначенням дати оприлюднення, номера справи, наймену-
вання та адреси суду, ціни позову, найменування (імені) позивача, його місцезнаходження та 
ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), найменування (імен) інших учасників справи»;

частину п’яту доповнити словами «та/або положеннями, що визначають порядок функці-
онування її окремих підсистем (модулів)»;

8) частину третю статті 197 викласти в такій редакції:
«3. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза 

межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпи-
су згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему 
та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

9) у статті 222:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання 

за допомогою звукозаписувального технічного засобу в порядку, передбаченому Положен-
ням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що ви-
значають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів). За заявою будь-кого з 
учасників справи або за ініціативою суду повне фіксування судового засідання здійснюється 
за допомогою відеозаписувального технічного засобу (за наявності в суді технічної можли-
вості та за відсутності заперечень з боку будь-кого з учасників судового процесу)»;

частину п’яту доповнити другим реченням такого змісту: «Порядок зберігання технічно-
го запису судового засідання визначається Положенням про Єдину інформаційно-телекому-
нікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих 
підсистем (модулів)»;

10) статтю 223 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Під час здійснення повного фіксування судового засідання технічними засобами, а та-

кож проведення судового засідання в режимі відеоконференції протокол судового засідання 
створюється Єдиною інформаційно-телекомунікаційною системою в порядку, визначеному 
Положенням про Єдину інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що 
визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Протокол судового засідання скріплюється електронним підписом секретаря судового за-
сідання і приєднується до справи»;

11) частину восьму статті 233 викласти в такій редакції:
«8. Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формах.
Судові рішення в електронній формі викладаються з використанням Єдиної судової ін-

формаційно-телекомунікаційної системи, оприлюднюються в порядку, визначеному Поло-
женням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, 
що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), та підписуються 
електронним підписом судді (у разі колегіального розгляду — електронними підписами всіх 
суддів, які входять до складу колегії)»;

12) частину першу статті 327 викласти в такій редакції:
«1. Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який 

розглядав справу як суд першої інстанції.
Накази суду в електронній формі викладаються з використанням Єдиної судової інфор-

маційно-телекомунікаційної системи, оприлюднюються в порядку, визначеному Положен-
ням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що 
визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), та підписуються елек-
тронним підписом судді (у разі колегіального розгляду — електронними підписами всіх суд-
дів, які входять до складу колегії)»;

13) у підпункті 17 пункту 1 розділу XI «Перехідні положення»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«17) до визначення Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну сис-

тему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем 
(модулів), можливості вчинення передбачених цим Кодексом дій з використанням підсис-
тем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи такі дії вчиняють-
ся в такому порядку»;

після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«17.16) учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції 

поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження 
особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа 
не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус» або Державною судовою адміністрацією України».

У зв’язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять першим;
абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
«Створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомуніка-

ційної системи здійснюються поетапно»;
доповнити абзацами двадцять другим і двадцять третім такого змісту:
«Окремі підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 

починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у га-
зеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади України оголошення про створення та 
забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля) Єдиної судової інформацій-
но-телекомунікаційної системи. Про початок функціонування Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи у складі всіх необхідних для її повного функціонування підсис-
тем (модулів) Вища рада правосуддя публікує оголошення у газеті «Голос України» та на веб-
порталі судової влади України.

Оголошення про створення та забезпечення функціонування окремої підсистеми (моду-
ля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи має містити посилання на від-
повідний підпункт підпункту 17 пункту 1 розділу XI «Перехідні положення» цього Кодексу, 
який передбачає особливості вчинення тих процесуальних (або інших) дій, порядок вчинення 
яких зазнає змін після початку функціонування такої підсистеми (модуля)»;

14) у тексті Кодексу слова «електронний цифровий підпис» в усіх відмінках і числах замі-
нити словами «електронний підпис» у відповідному відмінку і числі.

2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 
р., № 48, ст. 436):

1) частину третю статті 8 доповнити словами «та/або положеннями, що визначають поря-
док функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

2) у статті 14:
у частині п’ятій слова «та Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікацій-

ну систему» замінити словами «Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомуніка-
ційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих під-
систем (модулів)»;

у частині восьмій:
в абзаці другому слова «Закону України «Про електронний цифровий підпис» замінити 

словами «Закону України »Про електронні довірчі послуги»;
абзац третій доповнити словами «та/або положеннями, що визначають порядок функціо-

нування її окремих підсистем (модулів)»;
частини дев’яту і тринадцяту викласти в такій редакції:
«9. Суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи у паперовій або елек-

тронній формі в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-теле-

комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окре-
мих підсистем (модулів)»;

«13. Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або поло-
ження, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), розробля-
ються Державною судовою адміністрацією України та затверджуються Вищою радою право-
суддя після консультацій з Радою суддів України»;

3) частину сімнадцяту статті 33 доповнити словами «та/або положеннями, що визначають 
порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

4) частини шосту і сьому статті 43 викласти в такій редакції:
«6. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи 

до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в поряд-
ку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/
або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

7. У разі подання до суду документів в електронній формі учасник справи зобов’язаний 
надати доказ надсилання листом з описом вкладення іншим учасникам справи копій пода-
них до суду документів»;

5) частину сьому статті 62 доповнити словами «та/або положень, що визначають порядок 
функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

6) у частині другій статті 100 слова «Закону України «Про електронний цифровий підпис» 
замінити словами «Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

7) частини дванадцяту і тринадцяту статті 128 доповнити словами «та/або положеннями, 
що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

8) частину першу статті 177 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі подання до суду позовної заяви та документів, що додаються до неї в електронній 

формі, позивач зобов’язаний додати до позовної заяви доказ надсилання листом з описом 
вкладення іншим учасникам справи копій поданих до суду документів»;

9) частину третю статті 212 викласти в такій редакції:
«3. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза 

межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпи-
су згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему 
та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

10) у статті 247:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання 

за допомогою звукозаписувального технічного засобу в порядку, передбаченому Положен-
ням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що ви-
значають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів). За заявою будь-кого з 
учасників справи або за ініціативою суду повне фіксування судового засідання здійснюється 
за допомогою відеозаписувального технічного засобу (за наявності в суді технічної можли-
вості та за відсутності заперечень з боку будь-кого з учасників судового процесу)»;

частину четверту доповнити другим реченням такого змісту: «Порядок зберігання техніч-
ного запису судового засідання визначається Положенням про Єдину інформаційно-телеко-
мунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окре-
мих підсистем (модулів)»;

11) статтю 248 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Під час здійснення повного фіксування судового засідання технічними засобами, а та-

кож проведення судового засідання в режимі відеоконференції протокол судового засідання 
створюється Єдиною інформаційно-телекомунікаційною системою в порядку, визначеному 
Положенням про Єдину інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що 
визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Протокол судового засідання скріплюється електронним підписом секретаря судового за-
сідання і приєднується до справи»;

12) частину восьму статті 259 викласти в такій редакції:
«8. Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формах.
Судові рішення в електронній формі викладаються з використанням Єдиної судової ін-

формаційно-телекомунікаційної системи, оприлюднюються в порядку, визначеному Поло-
женням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, 
що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), та підписуються 
електронним підписом судді (у разі колегіального розгляду — електронними підписами всіх 
суддів, які входять до складу колегії)»;

13) частину першу статті 431 викласти в такій редакції:
«1. Виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого 

судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.
Виконавчі листи в електронній формі викладаються з використанням Єдиної судової ін-

формаційно-телекомунікаційної системи, оприлюднюються в порядку, визначеному Поло-
женням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, 
що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), та підписуються 
електронним підписом судді (у разі колегіального розгляду — електронними підписами всіх 
суддів, які входять до складу колегії)»;

14) у підпункті 15 пункту 1 розділу XIII «Перехідні положення»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«15) до визначення Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну сис-

тему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем 
(модулів), можливості вчинення передбачених цим Кодексом дій з використанням підсис-
тем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи такі дії вчиняють-
ся в такому порядку»;

після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«15.16) учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції 

поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження 
особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа 
не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус» або Державною судовою адміністрацією України».

У зв’язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять першим;
абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
«Створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомуніка-

ційної системи здійснюються поетапно»;
доповнити абзацами двадцять другим і двадцять третім такого змісту:
«Окремі підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 

починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у га-
зеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади України оголошення про створення та 
забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля) Єдиної судової інформацій-
но-телекомунікаційної системи. Про початок функціонування Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи у складі всіх необхідних для її повного функціонування підсис-
тем (модулів) Вища рада правосуддя публікує оголошення у газеті «Голос України» та на веб-
порталі судової влади України.

Оголошення про створення та забезпечення функціонування окремої підсистеми (моду-
ля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи має містити посилання на від-
повідний підпункт підпункту 15 пункту 1 розділу XIII «Перехідні положення» цього Кодексу, 
який передбачає особливості вчинення тих процесуальних (або інших) дій, порядок вчинення 
яких зазнає змін після початку функціонування такої підсистеми (модуля)»;

15) у тексті Кодексу слова «електронний цифровий підпис» в усіх відмінках і числах замі-
нити словами «електронний підпис» у відповідному відмінку і числі.

3. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України,  
2017 р., № 48, ст. 436):

1) частину третю статті 11 доповнити словами «та/або положеннями, що визначають по-
рядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

2) у статті 18:
у частині п’ятій слова «та Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікацій-

ну систему» замінити словами «Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомуніка-
ційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих під-
систем (модулів)»;

у частині восьмій:
в абзаці другому слова «Закону України «Про електронний цифровий підпис» замінити 

словами «Закону України «Про електронні довірчі послуги»;
абзац третій доповнити словами «та/або положеннями, що визначають порядок функціо-

нування її окремих підсистем (модулів)»;
частини дев’яту і тринадцяту викласти в такій редакції:
«9. Суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи у паперовій або елек-

тронній формі в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-теле-
комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окре-
мих підсистем (модулів)»;

«13. Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або поло-
ження, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), розробля-
ються Державною судовою адміністрацією України та затверджуються Вищою радою право-
суддя після консультацій з Радою суддів України»;

3) частину дев’ятнадцяту статті 31 доповнити словами «та/або положеннями, що визнача-
ють порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

4) частини восьму і дев’яту статті 44 викласти в такій редакції:
«8. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи 

до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в поряд-
ку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/
або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

9. У разі подання до суду документів в електронній формі учасник справи зобов’язаний 
надати доказ надсилання листом з описом вкладення іншим учасникам справи копій пода-
них до суду документів»;

5) частину сьому статті 59 доповнити словами «та/або положень, що визначають порядок 
функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

6) у частині другій статті 99 слова «Закону України «Про електронний цифровий підпис» 
замінити словами «Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

7) частину другу статті 130 доповнити словами «та/або положеннями, що визначають по-
рядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

8) частину другу статті 161 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі подання до суду документів в електронній формі суб’єкт владних повноважень 

зобов’язаний надати доказ надсилання листом з описом вкладення іншим учасникам справи 
копій поданих до суду документів»;

9) частину третю статті 195 викласти в такій редакції:
«3. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза 

межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпи-

су згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему 
та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;

10) у статті 229:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання 

за допомогою звукозаписувального технічного засобу в порядку, передбаченому Положен-
ням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що ви-
значають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів). За заявою будь-кого з 
учасників справи або за ініціативою суду повне фіксування судового засідання здійснюється 
за допомогою відеозаписувального технічного засобу (за наявності в суді технічної можли-
вості та за відсутності заперечень з боку будь-кого з учасників судового процесу)»;

частину третю доповнити другим реченням такого змісту: «Порядок зберігання технічно-
го запису судового засідання визначається Положенням про Єдину інформаційно-телекому-
нікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих 
підсистем (модулів)»;

11) статтю 230 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Під час здійснення повного фіксування судового засідання технічними засобами, а та-

кож проведення судового засідання в режимі відеоконференції протокол судового засідання 
створюється Єдиною інформаційно-телекомунікаційною системою в порядку, визначеному 
Положенням про Єдину інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що 
визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Протокол судового засідання скріплюється електронним підписом секретаря судового за-
сідання і приєднується до справи»;

12) частину десяту статті 243 викласти в такій редакції:
«10. Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формах.
Судові рішення в електронній формі викладаються з використанням Єдиної судової ін-

формаційно-телекомунікаційної системи, оприлюднюються в порядку, визначеному Поло-
женням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, 
що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), та підписуються 
електронним підписом судді (у разі колегіального розгляду — електронними підписами всіх 
суддів, які входять до складу колегії)»;

13) частину першу статті 373 викласти в такій редакції:
«1. Виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого 

судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.
Виконавчі листи в електронній формі викладаються з використанням Єдиної судової ін-

формаційно-телекомунікаційної системи, оприлюднюються в порядку, визначеному Поло-
женням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, 
що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), та підписуються 
електронним підписом судді (у разі колегіального розгляду — електронними підписами всіх 
суддів, які входять до складу колегії)»;

14) у підпункті 15 пункту 1 розділу VII «Перехідні положення»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«15) до визначення Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну сис-

тему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем 
(модулів), можливості вчинення передбачених цим Кодексом дій з використанням підсис-
тем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи такі дії вчиняють-
ся в такому порядку»;

після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«15.17) учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції 

поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження 
особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа 
не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус» або Державною судовою адміністрацією України».

У зв’язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять другим;
абзац двадцять другий викласти в такій редакції:
«Створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомуніка-

ційної системи здійснюються поетапно»;
доповнити абзацами двадцять третім і двадцять четвертим такого змісту:
«Окремі підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 

починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у га-
зеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади України оголошення про створення та 
забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля) Єдиної судової інформацій-
но-телекомунікаційної системи. Про початок функціонування Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи у складі всіх необхідних для її повного функціонування підсис-
тем (модулів) Вища рада правосуддя публікує оголошення у газеті «Голос України» та на веб-
порталі судової влади України.

Оголошення про створення та забезпечення функціонування окремої підсистеми (моду-
ля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи має містити посилання на від-
повідний підпункт підпункту 15 пункту 1 розділу VII «Перехідні положення» цього Кодексу, 
який передбачає особливості вчинення тих процесуальних (або інших) дій, порядок вчинення 
яких зазнає змін після початку функціонування такої підсистеми (модуля)»;

15) у тексті Кодексу слова «електронний цифровий підпис» в усіх відмінках і числах замі-
нити словами «електронний підпис» у відповідному відмінку і числі.

4. У пункті 13 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (Відо-
мості Верховної Ради України, 2017 р., № 7—8, ст. 50, № 48, ст. 436) слова «Положення про 
Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему» замінити словами «Положення про 
Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положення, що визначають 
порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)».

5. У Законі України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочин-
ства України та інших законодавчих актів» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48,  
ст. 436):

1) пункт 2 параграфа 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 викласти в такій редакції:
«2. Підпункт 1 пункту 3 § 1 цього розділу вводиться в дію з дня початку функціонуван-

ня хоча б однієї з підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної сис-
теми.

Підпункт 5 пункту 7 § 1 цього розділу вводиться в дію з дня початку функціонування під-
систем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечу-
ють автоматизований розподіл справ, добір осіб для запрошення до участі у здійсненні пра-
восуддя як присяжних, можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконфе-
ренції, функціонування офіційних електронних адрес та процедури реєстрації, автентифікації 
та доступу осіб до функціонуючих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телеко-
мунікаційної системи (електронний кабінет).

Підпункти 1, 2, 4 пункту 13 § 1 цього розділу вводяться в дію з дня початку функціонуван-
ня підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що забез-
печує функціонування Єдиного державного реєстру судових рішень.

Підпункт «б» підпункту 1, підпункт «а» підпункту 3 пункту 17, пункт 19 § 1 цього розділу 
вводяться в дію з дня початку функціонування підсистеми (модуля) Єдиної судової інформа-
ційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує функціонування процедури реєстрації, ав-
тентифікації та доступу осіб до функціонуючих підсистем (модулів) Єдиної судової інформа-
ційно-телекомунікаційної системи (електронний кабінет).

Підпункт «б» підпункту 13 пункту 24 § 1 цього розділу вводиться в дію з дня початку 
функціонування підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної систе-
ми, що забезпечують функціонування офіційних електронних адрес та процедури реєстрації, 
автентифікації та доступу осіб до підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телеко-
мунікаційної системи (електронний кабінет).

Створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомуніка-
ційної системи здійснюються поетапно.

Окремі підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи по-
чинають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у газе-
ті «Голос України» та на веб-порталі судової влади України оголошення про створення та за-
безпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи. Таке оголошення має містити інформацію про підпункти, пункти 
цього розділу, які вводяться в дію у зв’язку з початком функціонування відповідної підсисте-
ми (модуля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Про початок функці-
онування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи у складі всіх необхідних 
для її повного функціонування підсистем (модулів) Вища рада правосуддя публікує оголо-
шення у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади України»;

2) пункт 1 параграфа 2 «Прикінцеві положення» розділу 5 викласти в такій редакції:
«1. Пункти 4, 5, 14, 18 § 1 цього розділу вводяться в дію з дня початку функціонування 

Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та/або її окремих підсистем (мо-
дулів).

Створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомуніка-
ційної системи здійснюються поетапно.

Окремі підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи по-
чинають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у газе-
ті «Голос України» та на веб-порталі судової влади України оголошення про створення та за-
безпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи. Таке оголошення має містити інформацію про пункти цього роз-
ділу, які вводяться в дію у зв’язку з початком функціонування відповідної підсистеми (моду-
ля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Про початок функціонування 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи у складі всіх необхідних для її по-
вного функціонування підсистем (модулів) Вища рада правосуддя публікує оголошення у га-
зеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади України».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Визнати такими, що втратили чинність із набранням чинності цим Законом, підпункт 

1 пункту 25 параграфа 1 розділу 4 щодо змін до статті 3 Закону України «Про Вищу раду пра-
восуддя» та пункт 2 параграфа 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону України «Про вне-
сення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих ак-
тів» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) в частині введення в дію під-
пункту 1 пункту 25 параграфа 1 розділу 4 цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
27 квітня 2021 року
№ 1416-IX 
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 19 травня 2021 р. № 515 

Київ

Про затвердження вимог до техніко-
економічного обґрунтування інвестиційного 

проекту із значними інвестиціями
Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку 

інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» Кабінет Міністрів Украї-
ни ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проек-
ту із значними інвестиціями, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 515

ВИМОГИ 
до техніко-економічного обґрунтування 

інвестиційного проекту із значними інвестиціями
Загальні вимоги до оформлення та подання техніко-економічного  
обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями

1. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвести-
ціями (далі — техніко-економічне обґрунтування) подається заявником до Мінеко-
номіки українською мовою в одному примірнику у паперовій формі, а також в елек-
тронній формі у форматі PDF або в електронній формі з використанням Єдиного 
державного веб-порталу електронних послуг (у разі технічної можливості). Техніко-
економічне обґрунтування прошнуровується, засвідчується підписом уповноваженої 
особи заявника та скріплюється печаткою (за наявності). Кожна сторінка техніко-
економічного обґрунтування нумерується.

Невід’ємною частиною техніко-економічного обґрунтування є фінансова модель 
інвестиційного проекту із значними інвестиціями (далі — проект), яка подається в 
електронній формі у форматі XLS(X) з урахуванням пунктів 6 і 7 цих вимог. Мето-
дичні рекомендації щодо підготовки фінансової моделі проекту затверджує Мінеко-
номіки.

2. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в техніко-економічно-
му обґрунтуванні, несе заявник.

3. Інформація, зазначена у техніко-економічному обґрунтуванні, повинна відпо-
відати положенням проекту спеціального інвестиційного договору, який подається 
заявником до Мінекономіки разом із техніко-економічним обґрунтуванням згідно із 
статтею 7 Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значни-
ми інвестиціями в Україні» (далі — Закон).

4. Заявник має право визначити інформацію, що міститься в техніко-економіч-
ному обґрунтуванні, конфіденційною відповідно до положень законодавства Укра-
їни про інформацію.

У разі визначення заявником інформації, що міститься в техніко-економічному 
обґрунтуванні, конфіденційною заявник у заявці надає згоду на поширення такої ін-
формації в рамках проведення оцінки проекту відповідно до статті 8 Закону.

Конфіденційною не може бути визначена інформація про найменування особи за-
явника, назву проекту, розмір інвестицій за проектом, загальний обсяг та форму дер-
жавної підтримки для реалізації проекту.

Вимоги до змісту техніко-економічного обґрунтування
5. Техніко-економічне обґрунтування повинно містити таку інформацію про про-

ект:
1) резюме техніко-економічного обґрунтування:
інформація про заявника (найменування, місцезнаходження, контактні та реє-

страційні дані юридичної (юридичних) особи (осіб), перелік суб’єктів господарюван-
ня (юридичних осіб), пов’язаних із заявником відносинами контролю (найменування, 
місцезнаходження, реєстраційні дані);

схема відносин контролю заявника та суб’єктів господарювання, пов’язаних із 
ним відносинами контролю;

інформація про мету проекту та очікуваний ефект від його реалізації;
сфера (вид) економічної діяльності, в якій (якому) планується реалізувати проект 

(згідно з пунктом 1 частини першої статті 5 Закону);
короткий опис об’єктів інвестування, видів та обсягів значних інвестицій за на-

прямами (будівництво, модернізація, технічне та/або технологічне переоснащення 
об’єктів інвестування, придбання необхідного устаткування (обладнання) та комп-
лектуючих виробів до нього, будівництво за рахунок коштів інвестора із значними 
інвестиціями необхідних для реалізації проекту об’єктів суміжної інфраструктури);

кількість запланованих до створення протягом строку реалізації проекту нових ро-
бочих місць із зазначенням середньої заробітної плати працівників у сфері (виді) еко-
номічної діяльності, в якій (якому) планується реалізувати проект;

строк та етапи реалізації проекту з визначенням загального розміру значних ін-
вестицій в об’єкти інвестування у сфері (виді) економічної діяльності, в якій (якому) 
планується реалізувати проект, протягом строку реалізації проекту;

загальний обсяг державної підтримки для реалізації проекту та її співвідношення 
з плановим обсягом значних інвестицій за проектом (у відсотках);

2) оцінка технічної здійсненності проекту та опис технічних рішень:
інформація про об’єкт інвестування, його технічні характеристики, опис техноло-

гій, які будуть використовуватися (у разі наявності) та інша інформація, зокрема:
- інформація про майно, яке належить заявнику на праві власності та необхідне 

для реалізації проекту (за наявності), у тому числі інформація про його стан та спо-
соби використання у процесі реалізації проекту;

- інформація про опис проектного рішення з урахуванням вимог державних бу-
дівельних норм у разі, коли проектом передбачається здійснення будівництва. Рі-
вень деталізації проектного рішення повинен відповідати щонайменше стадії техніко-
економічного обґрунтування відповідно до положень державних будівельних норм;

- інформація про вимоги, пов’язані з технічною підготовкою проекту, зокрема за 
необхідності проведення щодо земельної ділянки обстежувальних, вишукувальних, 
топографо-геодезичних, картографічних, проектних та проектно-вишукавальних ро-
біт, обстеження інженерних мереж, оцінка потреби у суміжній інфраструктурі, зокре-
ма транспортній, електро-, водо-, теплопостачання тощо;

- інформація про основні технічні та якісні показники проекту, які планується до-
сягти (очікувана продуктивність, показники якості продукції (товарів, робіт, послуг) 
та інші показники, які можуть бути виміряні та оцінені як результати реалізації про-
екту);

обґрунтування надійності технічного рішення та наявність досвіду його викорис-
тання в інших проектах для розв’язання схожих завдань;

інформація про земельну ділянку (земельні ділянки), необхідну (необхідні) для 
реалізації проекту, включаючи опис мінімальних вимог щодо такої (таких) ділянки 
(ділянок), які є достатніми для потреб заявника (розмір, розташування, наявність 
інфраструктури тощо), зокрема:

- перелік заходів, необхідних для забезпечення повної відповідності ділянки (ді-
лянок) вимогам заявника (у разі попереднього визначення заявником ділянки (діля-
нок), із зазначенням її (їх) орієнтовних вартісних, часових та інших характеристик, 
очікуваних виконавців таких заходів з урахуванням вимог законодавства;

- інформація про форму власності сформованої земельної ділянки, кадастровий 
номер земельної ділянки (за наявності), а також перелік заходів, які повинні бути 
здійснені для отримання земельних ділянок в користування (оренду) та/або встанов-
лення земельного сервітуту на земельну ділянку (земельні ділянки), що необхідна 
(необхідні) для реалізації проекту;

у разі відсутності сформованих земельних ділянок, що необхідні для реалізації 
проекту, зазначаються бажані місця розташування та розміри несформованих зе-
мельних ділянок, їх цільове призначення з відповідними графічними матеріалами, 
на яких вони позначені;

інформація про місце розташування об’єктів електро-, водо- та теплопостачання 
відносно земельної ділянки (земельних ділянок), що необхідна (необхідні) для реа-
лізації проекту (за наявності);

- інформація про попередні дослідження значних геологічних, геотехнічних, еко-
логічних, археологічних або інших значних ризиків, пов’язаних із земельними ділян-
ками, які необхідні для реалізації проекту (за наявності), та здійснену оцінку ймовір-
ності їх настання і можливих наслідків;

3) обсяг значних інвестицій та оціночна вартість утримання (експлуатації) об’єкта 
інвестування:

розрахунок обсягу значних інвестицій для реалізації проекту, а саме:
- інформація про капітальні витрати, зокрема на планування, проектування, при-

дбання земельної ділянки (якщо земельна ділянка повинна бути придбана для реа-
лізації проекту); будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переосна-
щення об’єктів інвестування; придбання необхідного устаткування (обладнання) та 
комплектуючих виробів до нього; будівництво за рахунок коштів інвестора із значни-
ми інвестиціями необхідних для реалізації проекту об’єктів суміжної інфраструктури;

- інформація про орієнтовний графік здійснення капітальних витрат протягом 
строку реалізації проекту;

оціночна вартість експлуатації (утримання) об’єкта інвестування, (експлуатацій-
ні витрати на реалізацію проекту з урахуванням витрат на обслуговування об’єкта ін-
вестування та будь-яких інших витрат, які виникатимуть під час виконання спеціаль-
ного інвестиційного договору, беручи до уваги ймовірності ризиків, пов’язаних з екс-
плуатацією об’єкта інвестування);

4) результати юридичного аналізу проекту:
аналіз законодавства, відповідно до якого здійснюється реалізація проекту, зо-

крема:
- законодавство, що регулює відносини суб’єктів у сфері реалізації проекту;
- законодавство, пов’язане з землекористуванням, та екологічне законодавство;
інше галузеве законодавство;
перелік ліцензій та документів дозвільного характеру, необхідних для реалізації 

проекту (у разі, коли як інвестор із значними інвестиціями пропонується юридична 
особа, яку було створено заявником до подання техніко-економічного обґрунтування 
відповідно до частини першої статті 12 Закону, за наявності у такої юридичної особи 
дозвільної документації, необхідної для реалізації проекту, про це зазначається в тех-
ніко-економічному обґрунтуванні);

аналіз наявності та відповідності проекту містобудівній документації, що регулює 
планування, забудову та інше використання територій, де передбачається реаліза-
ція проекту;

перелік органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які повинні 
бути залучені для реалізації проекту;

5) аналіз соціальних, економічних показників проекту та оцінка соціального ефек-
ту від реалізації проекту за результатами проведення аналізу витрат та вигод:

визначення груп населення, які проживають та/або працюють в зоні впливу проек-
ту та на які проект матиме безпосередній вплив;

аналіз соціальних проблем, які будуть розв’язані або до яких може призвести ре-
алізація проекту:

- оцінка поточного (початкового) стану, який вказує на статус соціальних проблем 
визначених груп населення до початку реалізації проекту;

- оцінка впливу проекту на визначені групи населення в зоні впливу шляхом про-
гнозування зміни поточного (початкового) стану в майбутньому з проектом і без ньо-
го (надаючи класифікацію кожного виявленого впливу з точки зору його відносної 
важливості, беручи до уваги кількість осіб, які зазнають впливу, та масштаб соціаль-
них наслідків (соціальні вигоди та витрати);

- стратегія пом’якшення негативних впливів, виявлених на попередніх етапах, і 
базова оцінка витрат на її здійснення, а також їх розподіл за часовими періодами, 
включаючи пропозиції щодо дій, які нададуть можливість уникнути, мінімізувати або 
компенсувати несприятливі соціальні наслідки проекту (за наявності), а також захо-
ди, що дадуть змогу пом’якшити такі наслідки, результатом яких може стати необ-
хідність змін у технічних вимогах, проектуванні проекту чи в інших його аспектах;

кількість робочих місць, які заплановано створити протягом строку реалізації про-
екту, у розрізі років;

розмір середньої заробітної плати працівників протягом строку реалізації проекту;
розмір середньої заробітної плати у регіоні та сфері (виді) економічної діяльності, 

в яких планується реалізувати проект;
економічні показники реалізації проекту, зокрема економічна чиста приведена вар-

тість (ENPV), економічна норма дохідності (EIRR), коефіцієнт вигід до витрат (BCR);
6) опис ринкового середовища:
опис наявних і потенційних основних конкурентів заявника на задіяному товар-

ному ринку та їх ринкові частки (із зазначенням найменування суб’єкта господарю-
вання, його місцезнаходження, коду згідно з ЄДРПОУ (за наявності), частки на рин-
ку) (за наявності);

оцінка наявного та прогнозного обсягу відповідних ринків збуту;
прогноз попиту на товари, роботи, послуги (обсяг на момент початку проекту та 

темпи його зростання), які надаватимуться/вироблятимуться в рамках реалізації про-
екту протягом усього строку реалізації проекту, у тому числі оцінка платоспромож-
ного попиту (готовність та можливість користувачів (споживачів) сплачувати за по-
слуги ціну, запропоновану у техніко-економічному обґрунтуванні) та оцінка цінової 
еластичності попиту;

аналіз попиту, який включає інформацію про опис сценаріїв прогнозу попиту та 
відповідних припущень до кожного із сценаріїв, в тому числі опис та обґрунтування 
таких припущень за кожним сценарієм;

детальна оцінка доходів проекту в разі, коли він передбачає плату за послуги з бо-
ку користувачів (споживачів) (наприклад, залежність від очікуваної інтенсивності ру-
ху для проектів у транспортній галузі тощо);

7) результати аналізу комерційної привабливості проекту:
оцінка привабливості проекту для кредиторів (у разі реалізації проекту із залучен-

ням кредитних коштів), в рамках якої повинні бути оцінені, зокрема:
- стабільність доходів від реалізації проекту;
- здатність заявника надати забезпечення виконання боргових зобов’язань перед 

кредиторами (особливо на етапі будівництва);
- співвідношення між грошовими коштами, отриманими в результаті реалізації 

проекту, і загальною сумою, необхідною для обслуговування боргу (зокрема, пови-
нен бути оцінений коефіцієнт покриття боргу (DSCR);

оцінка комерційної здійсненності, зокрема:
- розрахунок чистої приведеної вартості і внутрішньої норми прибутку грошово-

го потоку власного капіталу;
- внутрішня норма прибутку проекту з урахуванням повернення проектного гро-

шового потоку порівняно з грошовим потоком власного капіталу;
- строк окупності або дисконтований строк окупності;
- обсяг інвестицій, проаналізований з точки зору готовності заявника надати необ-

хідний обсяг фінансових ресурсів;
8) результати аналізу фіскального впливу (бюджетної ефективності) проекту:
результати аналізу впливу проекту на бюджети всіх рівнів (бюджетної ефектив-

ності) в довгостроковій перспективі (з урахуванням впливу державної підтримки в 
рамках реалізації проекту);

9) аналіз фінансових показників та фінансовий аналіз проекту за результатами 
аналізу фінансової моделі проекту:

пояснення джерел отримання основних вхідних даних (наприклад, кошторисні ви-
трати на будівництво, експлуатаційні витрати, умови кредитування, строки та коефі-
цієнти покриття, очікувана віддача від власного капіталу тощо);

результати тестування проекту на предмет чутливості до настання несприятливих 
або сприятливих коливань основних витрат та/або надходжень за проектом, які по-
винні включати оцінку очікуваної та фактичної чутливості;

фінансові показники реалізації проекту, зокрема фінансова внутрішня норма при-
бутку (FIRR), фінансова чиста приведена вартість (FNPV), строк окупності (PP) та дис-
контований строк окупності (DPP) для інвестицій у власний капітал (кількість років);

10) загальна характеристика державної підтримки, опис форм та загального обся-
гу державної підтримки, що пропонуються до надання для реалізації проекту:

інформація про пропоновані форми та обсяги державної підтримки з детальним 
їх розрахунком у розрізі років та форм;

джерела забезпечення державної підтримки (за рахунок коштів державного, міс-
цевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом);

інформація про інженерно-транспортну інфраструктуру, необхідну для реалізації 
проекту, включаючи опис і мінімально необхідні характеристики об’єктів такої інф-
раструктури (у разі часткової чи повної наявності), об’єкти інженерно-транспортної 
інфраструктури (зазначаються їх характеристики), а також перелік заходів, необхід-
них для забезпечення повної відповідності таких об’єктів вимогам заявника, із зазна-
ченням їх вартісних, часових та інших характеристик, очікуваних виконавців таких за-
ходів з урахуванням вимог законодавства;

обґрунтування щодо обсягу надання державної підтримки та очікуваний результат 
надання державної підтримки;

пропонований строк надання державної підтримки;
11) результати аналізу екологічних аспектів проекту:
опис екологічних аспектів проекту та необхідних для його реалізації природних 

ресурсів;
аналіз впливу проекту на навколишнє природне середовище (включаючи прямий 

і опосередкований, короткотривалий та довгостроковий), включаючи забезпечення 
збереження та дотримання режиму територій та об’єктів природно-заповідного фон-
ду, їх охоронних зон, земель, зарезервованих для заповідання, лісів, водних об’єктів, 
їх прибережних захисних смуг, водоохоронних зон, заплав та басейнів малих річок, 
інших територій екологічної мережі та об’єктів Смарагдової мережі, дотримання ін-
ших вимог природоохоронного законодавства, а також тимчасові та постійні наслід-
ки для навколишнього природного середовища та його окремих компонентів (біоріз-
номаніття (об’єкти рослинного і тваринного світу), землі та ґрунти, водні об’єкти, ат-
мосферне повітря тощо) у разі реалізації проекту;

опис стратегії мінімізації впливу екологічних факторів на проект з метою передба-
чення заходів щодо пом’якшення негативних наслідків від реалізації проекту з ураху-
ванням нормативних вимог або запобігання їх виникненню, а також з метою оцінки 
потенційних витрат на їх реалізацію;

визначення необхідності для реалізації проекту проводити оцінку впливу на до-
вкілля відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з 
відповідним обґрунтуванням;

визначення необхідності для реалізації проекту розроблення документів держав-
ного планування та здійснення їх стратегічної екологічної оцінки відповідно до поло-
жень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

перелік усіх заінтересованих сторін, органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування, з якими необхідно провести консультації з питань впливу на на-
вколишнє природне середовище;

аналіз вимог щодо необхідності отримання дозволів, передбачених законодав-
ством про охорону навколишнього природного середовища;

12) перелік виявлених ризиків проекту, їх оцінка, а також визначення форми 
управління такими ризиками:

результати аналізу ідентифікації, кількісної та якісної оцінки ризиків (оцінка ймо-
вірності їх настання і можливих наслідків для проекту);

опис фіскальних наслідків ідентифікованих ризиків та пропозиції щодо управлін-
ня ними (стратегія пом’якшення ризиків та план управління ризиками для всіх вияв-

лених суттєвих ризиків, які демонструють, що всі оцінки цих ризиків перебувають в 
межах, допустимих відповідно до згаданого плану);

13) строк та етапи реалізації проекту, результати попередньої оцінки організації та 
управління виконанням робіт:

план-графік реалізації проекту із зазначенням дати завершення проекту (місяць, 
рік) та етапів реалізації проекту;

оцінка часу і ресурсів (проектної команди, радників та інших учасників з визначен-
ням їх функцій та відповідальності);

перелік заінтересованих сторін і вигодоотримувачів.
6. Електронні таблиці фінансової моделі проекту повинні містити три загальні 

складові, такі як: «Припущення та вхідні дані», «Розрахунки та відображення їх ре-
зультатів» та «Аналітичні результати».

7. Під час підготовки фінансової моделі проекту беруться до уваги:
1) здійснення моделювання грошових потоків на основі, зокрема, таких припу-

щень щодо:
макроекономічних показників та ключових параметрів для довгострокового про-

гнозування: загальна інфляція, відносна інфляція, базовий рівень облікової ставки, 
безризикова процентна ставка, валютні курси (у разі, коли результати фінансової мо-
делі особливо чутливі до деяких з цих показників, їх вплив слід досліджувати в рам-
ках тесту на чутливість);

строків будівництва;
попереднього строку реалізації проекту;
очікуваної дати початку діяльності за проектом та отримання доходів;
строків операційної діяльності (операційних доходів та витрат, витрат на утри-

мання);
вимог податкового законодавства та законодавства у сфері бухгалтерського об-

ліку, включаючи строки амортизації активів з урахуванням строку їх корисного вико-
ристання (експлуатації), що визначені з дотриманням мінімально допустимих стро-
ків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодав-
ством (крім випадку застосування виробничого методу нарахування амортизації), та 
всі податки, які, як очікується, застосовуватимуться;

2) технічні дані проекту, зокрема:
мінімально необхідні стандарти виробництва (надання) продукції (товарів, робіт, 

послуг) в рамках проекту, виражені у кількісних показниках;
основні дані щодо прогнозу попиту на реалізацію продукції (товарів, робіт, по-

слуг), що вироблятимуться/надаватимуться в рамках проекту;
довідкові дані про наявний стан активів, розмір та вік існуючих активів, необхід-

ність у їх заміщенні, відновленні, модернізації тощо;
запропоноване або можливе місце розташування об’єкта інвестування;
3) дані про капітальні та операційні витрати;
4) дані про доходи із зазначенням способу встановлення тарифу/ціни на продук-

цію (товари, роботи, послуги);
5) дані про фінансування (залучений або власний капітал).

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про порушення та проведення спеціального розслідування 

щодо імпорту в Україну гіпохлориту натрію незалежно  
від країни походження та експорту

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо ім-
порту в Україну» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (да-
лі – Комісія) розглянула:

заяву акціонерного товариства «ДНІПРОАЗОТ» (далі – заявник) про порушен-
ня та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну гіпохлори-
ту натрію незалежно від країни походження та експорту (далі – заява);

матеріали Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господар-
ства України про результати розгляду заяви.

За результатами розгляду Комісія встановила:
у заяві наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вва-

жати, що її подано належним національним товаровиробником;
у заяві наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вва-

жати, що імпорт в Україну гіпохлориту натрію незалежно від країни походження 
та експорту протягом 2017–2020 років зростав;

у заяві наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що протягом 
2017–2020 років імпорт в Україну гіпохлориту натрію незалежно від країни похо-
дження та експорту здійснювався у таких обсягах і на таких умовах, що міг запо-
діювати істотну шкоду національному товаровиробнику.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 9 Закону Комісія прийняла рі-
шення від 19.05.2021 № СП-493/2021/4411-03, згідно з яким порушила спеціаль-
не розслідування щодо імпорту в Україну товару незалежно від країни походжен-
ня та експорту, що має такий опис: гіпохлорит натрію (хлорноватистокислий на-
трій), що класифікується за кодом ех 2828 90 00 00 згідно з УКТЗЕД. 

Позначка «ex» поряд з класифікаційним кодом означає, що спеціальне роз-
слідування проводиться виключно за товаром, опис якого визначено у рішенні.

Проведення спеціального розслідування доручено Мінекономіки.
У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, 

такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути 
корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається до Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а 
не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація врахову-
ється Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, уста-
новлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки 
здійснює реєстрацію заінтересованих сторін спеціального розслідування та роз-
глядає вимоги щодо проведення слухань. 

У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазна-
чити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної по-
шти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльнос-
ті (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про ре-
єстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цьо-
го повідомлення.

Протягом 45 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки роз-
глядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслі-
дування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіна-
лу та супроводжуватись українським перекладом.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати 
та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 19.05.2021 № СП-493/2021/4411-03 набирає чинності з дня 
опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-36, 596-68-04; 
e-mail:tradedefence@me.gov.ua.
Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки: вул. М. Грушев-

ського, 12/2, м. Київ, 01008; е-mail: meconomy@me.gov.ua.
Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
Додаток 

Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою 
стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}
Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про застосування спеціальних 

заходів щодо імпорту в Україну» просимо зареєструвати заінтересованою стороною спе-
ціального розслідування щодо імпорту в Україну гіпохлориту натрію незалежно від країни 
походження та експорту підприємство (компанію/організацію) на підставі такого:

І. Інформація про заінтересовану сторону:
Повна та скорочена назви компанії:
Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх 

об’єднання, інше (вкажіть)}:
Основний вид діяльності:
Відомості про контактну особу:
Відомості про юридичного представника (у разі наявності):
Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:
Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:
ІІ. Інформація про діяльність компанії
{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відпо-

відно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}
Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних 

(тонн) та вартісних показниках (дол. США):
Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):                              
Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонн) 

та вартісних показниках (дол. США): 
Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та 

частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:                       
Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонн) 

та вартісних показниках (дол. США): 
Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):
Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покуп-

ця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:
{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхід-
но чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та 
неконфіденційну}
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 26 травня 2021 р. № 518 

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 439
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку 
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціо-
нування ринку електричної енергії» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 49, ст. 1658) 
― із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. 
№ 439, і від 28 квітня 2021 р. № 439 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 5 червня 2019 р. № 483» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 518

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483  

і від 28 квітня 2021 р. № 439
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483: 
1) у пункті 11 слова і цифри «до 15 травня 2021 р.» і «у червні 
2021 року» замінити відповідно словами і цифрами «до 15 червня 2021 р.» і «у лип-

ні 2021 року»;
2) у пункті 2 слова і цифри «з 1 липня 2019 р. та діє до 30 червня 2021 року» замі-

нити словами і цифрами «з 1 липня 2019 року».
2. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 439 слова і 

цифри «з 1 червня 2021 р.» замінити словами і цифрами «з 1 липня 2021 р.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 травня 2021 р. № 519 
Київ

Деякі питання здійснення Державним агентством 
автомобільних доріг запозичень під державні гарантії  

у 2021 році
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що Державне агентство автомобільних доріг здійснює запозичення 

на сукупний обсяг запозичень, передбачених постановами Кабінету Міністрів України 
від 2 квітня 2021 р. № 327 «Питання фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, 
капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального корис-
тування державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під дер-
жавні гарантії» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 31, ст. 1785) і від 28 квітня 2021 р. 
№ 442 «Питання фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та по-
точного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державно-
го значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії» (Офі-
ційний вісник України, 2021 р., № 37, ст. 2232).

2. Державна гарантія за борговими зобов’язаннями Державного агентства автомо-
більних доріг надається на сукупний обсяг запозичень, передбачених пунктом 1 ці-
єї постанови.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 травня 2021 р. № 520 
Київ

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

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згід-

но з переліком, що додається. 
2.  Установити, що:
поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті теплопостачаль-

ними та/або теплогенеруючими організаціями та їх структурними підрозділами для за-
рахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію та/або надані комунальні 
послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії, послуги 
з централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання гарячої води за всі-
ма категоріями споживачів, залишаються діючими не пізніше ніж до 1 жовтня 2021 р;

з дня набрання чинності цією постановою кошти, що надходять на рахунки із спе-
ціальним режимом використання, відкриті теплопостачальними та/або теплогенерую-
чими організаціями та їх структурними підрозділами, до моменту закриття таких ра-
хунків та інформування споживачів про реквізити інших рахунків перераховуються в 
день надходження уповноваженим банком на поточні рахунки таких організацій в по-
вному обсязі.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 травня 2021 р. № 520

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 217 «Про затвер-
дження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного 
газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» (Офіційний вісник України, 2014 р.,  
№ 53, ст. 1417).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 444 «Про внесен-
ня змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником 
природного газу» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 75, ст. 2132).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 568 «Про внесен-
ня змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником 
природного газу» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 87, ст. 2481).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2014 р. № 725 «Про внесен-
ня змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником 
природного газу» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 6, ст. 122).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 116 «Про внесен-
ня змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником 
природного газу» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 24, ст. 662).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 р. № 1086  «Про внесен-
ня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 217» (Офіцій-
ний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 84).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 138 «Про внесен-
ня зміни до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із 
спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником 
природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2016 р., № 20, ст. 794).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 706 «Про внесен-
ня змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціаль-
ним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природно-
го газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» (Офіційний вісник України, 2016 р.,  
№ 83, ст. 2737).

9. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 892 (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 98, ст. 3186).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 70 «Про внесен-
ня змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціаль-
ним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природно-
го газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» (Офіційний вісник України, 2017 р., 
№ 16, ст. 466).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 492 «Про внесення 
змін до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спе-
ціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником при-
родного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» (Офіційний вісник України, 
2017 р., № 59, ст. 1786).

12. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 951 (Офіційний 
вісник України, 2017 р., № 100, ст. 3059).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 144 «Про внесен-
ня змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціаль-
ним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природно-
го газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» (Офіційний вісник України, 2018 р.,  
№ 23, ст. 799).

14. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 18 черв-
ня 2014 р. № 217 і від 19 жовтня 2018 р. № 867, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 942 (Офіційний вісник України, 2018 р., 
№ 92, ст. 3052).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 871 «Про вне-
сення змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціаль-
ним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природно-
го газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» (Офіційний вісник України, 2019 р., 
№ 84, ст. 2854).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2019 р. № 1176 «Про вне-
сення змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціаль-
ним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природно-
го газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 12, ст. 477).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 314 «Про внесення 
змін до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спе-
ціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником при-
родного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки» (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 37, ст. 1212).

18. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 18 червня 
2014 р. № 217 і від 19 жовтня 2018 р. № 867, затверджених постановою Кабінету Міні-
стрів України від 30 квітня 2021 р. № 444.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 квітня 2021 р. № 356-р 
Київ

Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції  
з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту  
і утримання автомобільних доріг загального  

користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах

1. Відповідно до частини четвертої статті 242 та частини шостої   статті 108 Бю-
джетного кодексу України погодитися з пропозицією Державного агентства автомо-
більних доріг щодо використання залишку коштів спеціального фонду державно-
го бюджету за загальнодержавними видатками та кредитуванням, який утворився 
на 1 січня 2021 р. на рахунку Державного агентства автомобільних доріг у Держав-
ній казначейській службі за рахунок доходів державного бюджету, визначених пунк-
тами 1—3, 6, 62, 63, 64 та 65 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу Украї-
ни, для здійснення у 2021 році видатків за програмою 3131090 «Субвенція з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, ре-
конструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування міс-
цевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» в сумі 
3 301 678,3 тис. гривень (в тому числі видатки розвитку — 2 707 376,1 тис. гривень та 
видатки споживання — 594 302,2 тис. гривень) і затвердити розподіл субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, ре-
конструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування міс-
цевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у зазна-
ченому обсязі згідно з додатком.

2. Забезпечити:
Державному агентству автомобільних доріг — погодження розподілу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, ре-
конструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування міс-
цевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передба-
ченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін 
до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 356-р

РОЗПОДІЛ  
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

(тис. гривень)

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно- 
територіальної одиниці

Додатковий обсяг 
субвенції

02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 187 949,3
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 109 951,5
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 154 481
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 155 200,7
06100000000 Обласний бюджет Житомирської  області 173 476,8
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 60 596,3
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 133 898,2
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 77 910,3
10100000000 Обласний бюджет Київської області 159 331,8
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 106 787,6
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 98 425,6
13100000000 Обласний бюджет Львівської  області 162 610,6
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 82 831
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 138 126,7
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 195 439,1
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 78 530
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 129 122,3
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 87 954,2
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 183 158,4
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 89 258,8
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 127 150,5
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 109 311,8
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 51 044,6
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 118 963,4
26000000000 Бюджет м. Києва 330 167,8

Усього 3 301 678,3

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 360-р 
Київ

Про передачу цілісних майнових комплексів державних 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

у власність територіальної громади м. Києва та у спільну 
власність територіальних громад Закарпатської області
Передати цілісні майнові комплекси державних закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у власність територіальної громади м. Києва та у спільну власність те-
риторіальних громад Закарпатської області за переліком згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 21 квітня 2021 р. № 360-р

ПЕРЕЛІК 
цілісних майнових комплексів державних закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти, що передаються у власність територіальної громади  
м. Києва та у спільну власність територіальних громад Закарпатської області 

Цілісні майнові комплекси державних закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, що передаються  у власність територіальної громади м. Києва

Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства (код згідно 
з ЄДРПОУ 03069699), що розміщений на земельній ділянці площею 2,2374 гектара (ка-
дастровий номер 8000000000:75:039:0011)

Київське вище професійне училище деревообробки (код згідно з ЄДРПОУ 
02544388), що розміщене на земельних ділянках площею 1,9242 і 0,0868 гектара (ка-
дастрові номери 8000000000:90:113:0109 і 8000000000:82:147:0003)

Київське вище професійне училище залізничного транспорту імені В. С. Кудряшова 
(код згідно з ЄДРПОУ 02544371), що розміщене на земельних ділянках площею 2,0935 і 
0,2523 гектара (кадастрові номери 8000000000:72:121:0009 і 8000000000:72:121:0010)

Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою вій-
ськовою та фізичною підготовкою» (код згідно з ЄДРПОУ 05536797), що розміще-
ний на земельних ділянках площею 0,4897; 0,2639 і 1,8119 гектара (кадастрові номери 
8000000000:88:196:0022; 8000000000:88:194:0004 і 8000000000:69:051:0025)

Цілісні майнові комплекси державних закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, що передаються у спільну власність територіальних  

громад Закарпатської області
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Білківський професійний 

аграрний ліцей» (код згідно з ЄДРПОУ 30483481), що розміщений на земельній ділянці 
площею 9,4647 гектара  (кадастровий номер 2121980800:02:001:0002)

Вище професійне училище № 3 м. Мукачево (код згідно з ЄДРПОУ 03566191), 
що розміщене на земельній ділянці площею 3,7489 гектара (кадастровий номер 
2110400000:01:006:0096)

Перечинський професійний ліцей (код згідно з ЄДРПОУ 02543756), що розміщений 
на земельній ділянці площею 1,13 гектара (кадастровий номер 2123283601:01:002:0025)

Хустський професійний ліцей (код згідно з ЄДРПОУ 02543673), що розміще-
ний на земельних ділянках площею 0,2564; 1,31 і 0,2361 гектара (кадастрові номери 
2110800000:01:008:0079; 2110800000:01:020:0047 і 2110800000:01:003:0002)

Державний навчальний заклад «Мукачівський центр професійно-технічної осві-
ти» (код згідно з ЄДРПОУ 36523519), що розміщений на земельних ділянках пло-
щею 3,4857; 2,3983; 1,8532; 0,3019; 1,1765 і 0,2138 гектара (кадастрові номе-
ри 2110400000:01:006:0514; 2110400000:01:006:0515; 2110400000:01:023:0715; 
2110400000:01:001:1050; 2110400000:01:005:0296 і 2110400000:01:001:1049)

Міжгірський професійний ліцей (код згідно з ЄДРПОУ 02543704), що розміщений 
на земельних ділянках площею 0,996; 1,8096; 0,3492; 0,3411 і 0,1083 гектара (кадастро-
ві номери 2122455100:01:007:0047; 2122486400:02:006:0133; 2122486400:02:006:0134; 
2122486400:02:006:0135 і 2122486401:01:006:0001)

Хустський професійний ліцей сфери послуг (код згідно з ЄДРПОУ 02543680), що 
розміщений на земельних ділянках площею 0,81 і 0,1445 гектара (кадастрові номери 
2110800000:01:007:0043 і 2110800000:01:013:0078)

Професійно-технічне училище № 33 смт Великий Березний (код згідно з ЄДРПОУ 
02543710), що розміщене на земельних ділянках площею 3,68 і 2,25 гектара (кадастро-
ві номери 2120855100:03:005:0048 і 2120855100:01:008:0030).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 квітня 2021 р. № 397-р 
Київ

Про розподіл частини бюджетних призначень, 
передбачених у 2021 році за програмою «Забезпечення 

окремих видатків районних державних адміністрацій,  
пов’язаних з ліквідацією районів» 

1. Відповідно до статті 23 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 
рік» здійснити розподіл частини бюджетних призначень у сумі 109 672,7 тис. гривень 
(видатки споживання, у тому числі оплата праці — 89 895,8 тис. гривень), передбаче-
них у 2021 році Міністерству фінансів (загальнодержавні видатки та кредитування) у 
загальному фонді державного бюджету за програмою 3511270 «Забезпечення окре-
мих видатків районних державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів», 
згідно з додатком. 

2.  Забезпечити:
1) Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бю-

джету;
2) Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів відповідно 

до розподілених бюджетних призначень.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 30 квітня 2021 р. № 397-р
РОЗПОДІЛ 

частини бюджетних призначень на забезпечення окремих видатків 
райдержадміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів, на 2021 рік  

(загальний фонд) 
(тис. гривень)

Найменування  
головного  

розпорядника  
бюджетних коштів

КПКВК Найменування  
бюджетної програми

Збільшення обсягу

усього

з них

видатки  
спожи-
вання

у тому  
числі 

оплата 
праці

Вінницька обласна 
державна  
адміністрація

7721010 Здійснення  
виконавчої влади  
у Вінницькій області

409,8 409,8 335,9

Волинська обласна  
державна  
адміністрація

7731010 Здійснення  
виконавчої влади  
у Волинській області

4 921,7 4 921,7 4 034,2

Дніпропетровська  
обласна державна  
адміністрація

7741010 Здійснення виконав-
чої влади у Дніпропе-
тровській області

7 260,8 7 260,8 5 951,5

Донецька  
обласна державна  
адміністрація

7751010 Здійснення  
виконавчої влади  
у Донецькій області

4 952,8 4 952,8 4 059,7

Житомирська  
обласна державна  
адміністрація

7761010 Здійснення виконав-
чої влади у Жито-
мирській області

2 226 2 226 1 824,6

Закарпатська  
обласна державна  
адміністрація

7771010 Здійснення виконав-
чої влади у Закарпат-
ській області

576,1 576,1 472,2

Запорізька  
обласна державна  
адміністрація

7781010 Здійснення  
виконавчої влади  
у Запорізькій області

11 514,7 11 514,7 9 438,3

Івано-Франківська  
обласна державна  
адміністрація

7791010 Здійснення  
виконавчої влади  
в Івано-Франківській 
області

7 670,9 7 670,9 6 287,6

Київська обласна  
державна  
адміністрація

7801010 Здійснення  
виконавчої влади  
у Київській області

2 199,4 2 199,4 1 802,8

Кіровоградська  
обласна державна  
адміністрація

7811010 Здійснення виконав-
чої влади у Кірово-
градській області

222,6 222,6 182,5

Луганська  
обласна державна  
адміністрація

7821010 Здійснення  
виконавчої влади  
у Луганській області

5 959,7 5 959,7 4 885

Львівська  
обласна державна  
адміністрація

7831010 Здійснення  
виконавчої влади  
у Львівській області

6 291,8 6 291,8 5 157,2

Миколаївська  
обласна державна  
адміністрація

7841010 Здійснення виконав-
чої влади у Микола-
ївській області

617,4 617,4 506,1

Одеська обласна  
державна  
адміністрація

7851010 Здійснення  
виконавчої влади  
в Одеській області

4 492,2 4 492,2 3 682,1

Полтавська  
обласна державна  
адміністрація

7861010 Здійснення  
виконавчої влади  
у Полтавській області

3 930,8 3 930,8 3 222

Рівненська  
обласна державна  
адміністрація

7871010 Здійснення  
виконавчої влади у 
Рівненській області

4 501,8 4 501,8 3 690

Сумська обласна  
державна  
адміністрація

7881010 Здійснення  
виконавчої влади  
у Сумській області

11 181,1 11 181,1 9 164,8

Тернопільська  
обласна державна  
адміністрація

7891010 Здійснення виконав-
чої влади у Терно-
пільській області

5 323,6 5 323,6 4 363,6

Харківська  
обласна державна  
адміністрація

7901010 Здійснення  
виконавчої влади  
у Харківській області

4 600,6 4 600,6 3 771

Херсонська  
обласна державна  
адміністрація

7911010 Здійснення виконав-
чої влади у Херсон-
ській області

2 137,4 2 137,4 1 752

Черкаська  
обласна державна 
адміністрація

7931010 Здійснення  
виконавчої влади  
у Черкаській області

2 343,5 2 343,5 1 920,9

Чернівецька  
обласна державна  
адміністрація

7941010 Здійснення  
виконавчої влади  
у Чернівецькій області

10 453,9 10 453,9 8 568,8

Чернігівська  
обласна державна  
адміністрація

7951010 Здійснення виконав-
чої влади у Чернігів-
ській області

5 884,1 5 884,1 4 823

Усього 109 672,7 109 672,7 89 895,8
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 14 травня 2021 р. № 449-р 

Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади заступника Голови Державної 

регуляторної служби з питань цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій  

і цифровізації
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 

оголосити з 20 травня 2021 р. конкурс на зайняття посади заступника Голови Дер-
жавної регуляторної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформа-
цій і цифровізації з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 14 травня 2021 р. № 449-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної 

регуляторної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій  
і цифровізації

Загальні умови
1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Го-

ловою ДРС;
2) забезпечення реалізації державної політики цифрового розвитку, цифро-

вої трансформації адміністративних процесів та інформаційної інтеграції, запро-
вадження цифрових технологій у сфері державної регуляторної політики, політи-
ки з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування 
та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господар-
ської діяльності;

3) здійснення інших повноважень у відповідній сфері, визначених чинним за-
конодавством.

2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників дер-
жавних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування 
стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., 
№ 9, ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — при-
значення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, 
з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще 
один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого держав-
ного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з пра-
вом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття 

посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 25 березня2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 
р., № 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 
1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід робо-

ти на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керів-
них посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визна-
чені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення вла-
ди», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей сто-
совно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функ-

цій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з до-

датком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява 
подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 26 травня 2021 р. виключно через Єди-
ний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 3 червня 2021 р., 9 
година.

Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення пере-

можця (переможців) конкурсу — дистанційно в режимі відеоконференції (з вико-
ристанням електронної платформи Cisco Webex).

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти 
особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Сажин 
Катерина Володимирівна (044) 256-00-10, sazhyn@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» 
чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері інформаційних технологій 
— не менше трьох років

3. Володіння  
державною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння  
іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов 
Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльнос-
ті і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і за-
вдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітни-
ків;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на са-
мовіддану роботу, досягнення індивідуального та команд-
ного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти резуль-
тативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові 
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприй-
мати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на ау-
диторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пере-
конливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери 
державної політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній 
сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповід-
ній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх за-
лучення до формування/реалізації політики у відповідній 
сфері

4. Стратегічне бачення - бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне 
бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління змінами 
та інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інновацій-
ні ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та прави-
ла етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобі-
гання корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне  
мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 461-р 
Київ

Про оголошення конкурсу  
на зайняття посади заступника Голови  

Державної інспекції енергетичного нагляду
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 

оголосити з 20 травня 2021 р. конкурс на зайняття посади заступника Голови Дер-
жавної інспекції енергетичного наглядуз визначенням умов проведення конкурсу 
згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 461-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної інспекції  

енергетичного нагляду
Загальні умови

1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Головою 

Держенергонагляду;
2) виконання обов’язків Голови Держенергонагляду в разі його відсутності та відсут-

ності першого заступника Голови Держенергонагляду;
3) забезпечення реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях 

електроенергетики та теплопостачання;
4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міні-

стрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних ор-
ганів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про дер-
жавну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стиму-
люючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призна-
чення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом по-
вторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або пе-
реведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом 
повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайнят-

тя посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведен-
ня конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р.,  
№ 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на за-
йняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2020 р., 
№ 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на 

відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних посадах 
(за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені 
частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та на-
дає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відпо-
відно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 

3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби 
особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 26 травня 2021 р. виключно через Єдиний 
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 1 червня 2021 р., 9 година.
Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Місце проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення переможця 

(переможців) конкурсу — м. Київ, вул. Хрещатик, 30.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, 

яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Зайцев Антон Ігоро-
вич (044) 256-00-10, zaytsev@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» 
чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері електроенергетики та те-
плопостачання — не менше трьох років

3. Володіння  
державною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння  
іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов 
Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і 
розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на са-
мовіддану роботу, досягнення індивідуального та команд-
ного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти резуль-
тативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові 
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприй-
мати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на ау-
диторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пере-
конливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери 
державної політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній 
сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповід-
ній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх за-
лучення до формування/реалізації політики у відповідній 
сфері

4. Стратегічне бачення - бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне 
бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління змінами 
та інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати 
плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інновацій-
ні ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та прави-
ла етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобі-
гання корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне  
мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 462-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади Голови Державної служби з безпеки 

на транспорті 
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 

оголосити з 20 травня 2021 р. конкурс на зайняття посади Голови Державної служби 
з безпеки на транспорті з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 462-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади Голови Державної служби з безпеки  

на транспорті
Загальні умови

1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень Голови Укртрансбезпеки;
2) забезпечення реалізації державної політики з питань безпеки на наземному 

транспорті;
3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 29 400 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування сти-
мулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, 
ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — при-
значення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з 
правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один 
строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного ор-
гану.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з пра-
вом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття по-

сади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення кон-
курсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 25 березня2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, 
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 
1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-
ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з до-

датком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява по-
дається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 26 травня 2021 р. виключно через Єди-
ний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 2 червня 2021 р., 9 го-
дина.

Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Місце проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення пере-

можця (переможців) конкурсу — м. Київ, просп. Перемоги, 14.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-

би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Зайцев Антон 
Ігорович (044) 256-00-10, zaytsev@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
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ДОКУМЕНТИ
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» 
чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері безпеки на наземному 
транспорті — не менше трьох років

3. Володіння  
державною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння  
іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов 
Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і 
розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на са-
мовіддану роботу, досягнення індивідуального та команд-
ного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти резуль-
тативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові 
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприй-
мати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на ау-
диторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пере-
конливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери 
державної політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній 
сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповід-
ній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залу-
чення до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4. Стратегічне бачення - бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне 
бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління змінами 
та інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати 
плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інновацій-
ні ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та прави-
ла етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобі-
гання корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне мис-
лення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 463-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу  
на зайняття посади першого заступника 

Голови Державної податкової служби
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну 

службу» оголосити з 20 травня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади пер-
шого заступника Голови Державної податкової служби з визначенням умов прове-
дення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 463-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади першого заступника  

Голови Державної податкової служби 
Загальні умови

1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Го-

ловою ДПС;
2) виконання обов’язків Голови ДПС у разі його відсутності;
3) реалізація державної податкової політики, державної політики з адмініструван-

ня єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 28 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування сти-
мулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, 
ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — при-
значення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з 
правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один 
строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного ор-
гану.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з пра-
вом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття по-

сади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення кон-
курсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 25 березня2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, 
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкур-
су на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,  
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-
ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з до-
датком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява по-
дається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 26 травня 2021 р. виключно через Єди-
ний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 31 травня 2021 р., 9 година.
Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Місце проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення пере-

можця (переможців) конкурсу — м. Київ, вул. Межигірська, 11.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-

би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Колч Олек-
сандр Павлович (044) 256-00-97, kolch@nads.gov.ua).  

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» 
чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері державної податкової по-
літики, державної політики з адміністрування єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня — не менше трьох років 

3. Володіння  
державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння  
іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов 
Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльнос-
ті і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і за-
вдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробіт-
ників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на са-
мовіддану роботу, досягнення індивідуального та команд-
ного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти резуль-
тативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові 
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприй-
мати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на  
аудиторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пере-
конливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери 
державної політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній 
сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповід-
ній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залу-
чення до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4. Стратегічне бачення - бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуаль-
не бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, 
чіткі та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління змінами 
та інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати 
плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інновацій-
ні ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та прави-
ла етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобі-
гання корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне  
мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»; 
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 19 травня 2021 р. № 464-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу  
на зайняття посади першого заступника  

Голови Державного агентства розвитку туризму
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про держав-

ну службу» оголосити з 20 травня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади 
першого заступника Голови Державного агентства розвитку туризму з визначенням 
умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 19 травня 2021 р. № 464-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади першого заступника  

Голови Державного агентства розвитку туризму 
Загальні умови

1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Го-

ловою ДАРТ;
2) виконання обов’язків Голови ДАРТ у разі його відсутності;
3) реалізація державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);
4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 28 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування сти-
мулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, 
ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призна-
чення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом 
повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або 
переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з пра-
вом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття 

посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р.,  
№ 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 
1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-
ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з до-

датком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява по-
дається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 26 травня 2021 р. виключно через Єди-
ний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 31 травня 2021 р., 9 година.
Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Місце проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення пере-

можця (переможців) конкурсу — м. Київ, вул. Івана Франка, 19.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-

би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Колч Олек-
сандр Павлович (044) 256-00-97, kolch@nads.gov.ua).  

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» 
чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері туризму та курортів (крім 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму 
та курортів) — не менше трьох років 

3. Володіння  
державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння  
іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов 
Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і 
розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на са-
мовіддану роботу, досягнення індивідуального та команд-
ного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти резуль-
тативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові 
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприй-
мати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на ау-
диторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пере-
конливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери 
державної політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній 
сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповід-
ній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залу-
чення до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4. Стратегічне бачення - бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне 
бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління змінами 
та інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інновацій-
ні ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та прави-
ла етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобі-
гання корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне  
мислення 

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»; 
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 травня 2021 р. № 442-р 
Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування 
персональних спеціальних економічних  

та інших обмежувальних заходів (санкцій)
1. У зв’язку з наявністю реальних та потенційних загроз національним інтересам, 

національній безпеці і суверенітету України, а також з метою протидії особам, які пе-
ребувають у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, відповідно до части-
ни першої статті 5 Закону України «Про санкції» схвалити та внести невідкладно на 
розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо безстроково-
го застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних за-
ходів (санкцій) до фізичних осіб за переліком згідно з додатками 1—2 (для службо-
вого користування).

2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністер-
ству юстиції, Міністерству закордонних справ, Фонду державного майна, Державній 
податковій службі, Державній митній службі, Адміністрації Державної прикордонної 
служби, Державній міграційній службі разом із Службою безпеки, Національним бан-
ком та іншими державними органами відповідно до компетенції забезпечити вико-
нання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персо-
нальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), моніто-
ринг стану виконання такого рішення та його ефективність.

3. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради на-
ціональної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) поінформувати компетент-
ні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з ме-
тою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних захо-
дів (санкцій).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «ЛУЦЕНКО ТА ВЕРБИЦЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF LUTSENKO AND VERBYTSKYY v. UKRAINE)
(заяви № 12482/14 та 39800/14)

Стислий виклад рішення від 21 січня 2021 року
Рішення Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) у цій 

справі стосується, головним чином, викрадення та жорстокого поводження, з двома 
особами, паном І. Луценком (далі — перший заявник) та Ю. Вербицьким, яке спри-
чинило смерть останнього, у зв’язку з низкою масових акцій протесту, що відбулися 
в Україні у період з 21 листопада 2013 року до 23 лютого 2014 року. Пан С. Вербиць-
кий, брат вбитого Ю. Вербицького, другий заявник у справі. 

21 січня 2014 року брата другого заявника було поранено під час акцій протесту 
на Майдані. Перший заявник також активний учасник акцій протесту на Майдані, від-
віз його до лікарні, звідки їх було викрадено невідомими особами у цивільному одя-
зі. Викрадачі відвезли їх у гараж, де протягом декількох годин допитували про їхню 
причетність до акцій протесту на Майдані та неодноразово били і піддавали іншим 
формам жорстокого поводження. 

Того ж дня викрадачі відвезли першого заявника за межі м. Києва і залишили йо-
го там. Тіло брата другого заявника було знайдено наступного дня у лісі неподалік 
м. Києва. Згідно з висновком судово-медичної експертизи він помер від переохоло-
дження, а на його тілі були численні тілесні ушкодження.

22 січня 2014 року було порушено два кримінальних провадження, одне за фак-
том викрадення та смерті брата другого заявника, а інше - за фактом викрадення 
першого заявника. Згодом ці два провадження були об’єднані в одне.

Під час розслідування було проведено низку слідчих дій та встановлено, що у січ-
ні 2014 року телефонні розмови першого заявника прослуховувалися працівниками 
міліції у межах розслідування в іншій справі щодо акцій протесту на Майдані. Також 
було знайдено докази підтримки постійного зв’язку організаторів злочинів з керівни-
цтвом Міністерства внутрішніх справ України. Кримінальне провадження досі триває.

20 серпня 2014 року було розпочато окреме розслідування щодо можливої при-
четності працівників міліції до злочинів, вчинених проти заявників. Двом працівни-
кам міліції було пред’явлено обвинувачення у незаконному прослуховуванні теле-
фонних розмов першого заявника та підробленні офіційних документів. Справу було 
передано на розгляд до Шевченківського районного суду. Провадження досі триває.

До Європейського суду заявники скаржились за статтею 3 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на викрадення та жорсто-
ке поводження з першим заявником та братом другого заявника 21 січня 2014 року, 
яке, як стверджувалося, становило катування; другий заявник скаржився за статтею 
2 Конвенції на вбивство свого брата, а також заявники скаржились на непроведен-
ня ефективного офіційного розслідування цих подій; другий заявник скаржився за 
статтею 14 Конвенції у поєднанні зі статтями 2 та 3 Конвенції, що його брата катува-
ли та вбили у зв’язку з тим, що він був родом з м. Львів і розмовляв українською мо-
вою; заявники скаржились за пунктами 1 та 2 статті 5 Конвенції у зв’язку з викраден-
ням і утриманням заявника та брата другого заявника 21 січня 2014 року та непрове-
денням органами державної влади ефективного розслідування щодо цього; за стат-
тями 10, 11 та 14 Конвенції у зв’язку з тим, що перший заявник та брат другого заяв-
ника були викрадені та піддані жорстокому поводженню, а останнього було вбито за 
здійснення ними свого права на свободу мирних зібрань та вираження поглядів. Крім 
цього, заявники скаржились за статтею 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю в націо-
нальному законодавстві ефективного та доступного засобу юридичного захисту що-
до їхніх скарг за статтями 2, 3, пунктом 1 статті 5 та статтею 11 Конвенції.

Європейський суд вирішив розглянути скарги заявників за статтею 3 Конвенції та 
скаргу другого заявника за статтею 2 Конвенції разом у частині щодо стверджувано-
го неефективного розслідування. 

Європейський суд дійшов висновку, що у розслідуванні не було досягнуто суттє-
вого прогресу у проясненні всіх обставин викрадення та жорстокого поводження із 
першим заявником та братом другого заявника, а також смерті останнього. Європей-
ський суд констатував порушення процесуального аспекту статей 2 та 3 Конвенції.

Щодо скарги за матеріальним аспектом статті 3 Конвенції Європейський суд зау-
важив, що жорстоке поводження із першим заявником та братом другого заявника 
мало на меті заподіяти їм максимально можливого болю та примусити їх почуватися 
наляканими для отримання інформації стосовно їх участі в акціях протесту на Майда-
ні та/або для залякування та/або покарання їх у зв’язку з цим. Таке поводження мо-
гло спричинити серйозні та жорстокі страждання, як фізичні, так і психологічні, які 
можуть характеризуватися як катування у розумінні статті 3 Конвенції. Європейський 
суд вирішив, що 21 січня 2014 року перший заявник зазнав жорстокого поводження 
і, ймовірно того ж дня, брата другого заявника було піддано катуванню.

Європейський суд дійшов висновку, що викрадення та жорстоке поводження із 
заявником та братом другого заявника було вчинено або за вказівками та/або під 
контролем правоохоронних органів, або принаймні за їхньої мовчазної згоди чи поту-
рання, та констатував порушення матеріального аспекту статті 3 Конвенції.

З огляду на висновки щодо скарг заявників за статтею 3 Конвенції Європейський 
суд вирішив, що відповідальність за смерть брата другого заявника покладається на 
державу-відповідача та констатував порушення статті 2 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників за пунктами 1 та 2 статті 5 Конвенції, Європейський 
суд, беручи до уваги висновки в контексті скарг заявників, пов’язаних зі статтями 2 
та 3 Конвенції, зазначив, що перший заявник та брат другого заявника були викраде-
ні або за вказівками та/або під контролем працівників правоохоронних органів, або 
принаймні за їхньої мовчазної згоди або потурання, та дійшов висновку, що їх було 
свавільно позбавлено свободи 21 січня 2014 року всупереч гарантіям пункту 1 стат-
ті 5 Конвенції, за що несуть відповідальність органи державної влади. Європейський 
суд констатував порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

Щодо скарги заявників за статтею 11 Конвенції Європейський суд зауважив, що 
втручання у право першого заявника та брата другого заявника на свободу мирних 
зібрань було свавільне, оскільки у матеріалах справи ніщо не свідчить, що відповід-
не втручання, яке полягало в поводженні, розглянутому за статтями 2 та 3 Конвенції, 
було «передбачене законом» або переслідувало «законну мету». Також немає жод-
них підстав вважати, що воно було «необхідним у демократичному суспільстві». Єв-
ропейський суд констатував порушення статті 11 Конвенції.

Щодо скарги заявників за статтею 13 Конвенції Європейський суд зазначив, що 
він розглянув основні юридичні питання, порушені у цій справі, і немає потреби у ви-
несенні окремого рішення щодо цього положення.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД 
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги пана С. Вербицького за статтями 2, 3 та 14 Кон-

венції, а також скарги обох заявників за статтями 3, 5 та 11 Конвенції;
3. Постановляє, що немає необхідності розглядати питання щодо прийнятності та 

суті решти скарг заявників;
4. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку із жорстоким по-

водженням з паном І. Луценком і катуванням пана Ю. Вербицького і непроведенням 
ефективного офіційного розслідування щодо цього;

5. Постановляє, що було порушено статтю 2 Конвенції у зв’язку з убивством пана 
Ю. Вербицького та непроведенням органами державної влади ефективного офіцій-
ного розслідування щодо цього;

6. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції у зв’язку зі свавіль-
ним викраденням і позбавленням свободи пана І. Луценка та пана Ю. Вербицького 
21 січня 2014 року;

7. Постановляє, що було порушено статтю 11 Конвенції у зв’язку зі свавільним 
втручанням у право пана І. Луценка та пана Ю. Вербицького на свободу мирних зі-
брань;

8. Постановляє, що немає необхідності окремо розглядати, чи було порушено 
статтю 14 Конвенції у поєднанні зі статтями 2 та 3 Конвенції у зв’язку з непроведен-
ням органами державної влади ефективного розслідування викрадення, жорстокого 
поводження та смерті пана Ю. Вербицького;

9. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного 

відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції держава-відповідач повинна сплатити за-
явникам такі суми та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися, 
ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом 
на день здійснення платежу;

(і) 3 000 (три тисячі) євро пану І. Луценку в якості відшкодування матеріальної 
шкоди, на додаток до 16 000 (шістнадцяти тисяч) євро в якості відшкодування мо-
ральної шкоди;

(іі) 25 000 (двадцять п’ять тисяч) євро пану С. Вербицькому в якості відшкодуван-
ня моральної шкоди;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

10. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.».

СПРАВА «ШМОРГУНОВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF SHMORGUNOV AND OTHERS v. UKRAINE)

(заява № 15367/14 та 13 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 21 січня 2021 року

Події цієї справи стосуються масових акцій протесту в центральній частині м. Ки-
їв на Майдані Незалежності, які відбулися 30 листопада, 01 та 11 грудня 2013 року, 
23 січня та 18 лютого 2014 року. Під час розгону протестувальників, зокрема заявни-
ків, було піддано катуванню, нелюдському або такому, що принижує гідність, пово-
дженню працівниками міліції. 

Заявники, крім заявника за заявою № 36845/14, подавали до правоохоронних ор-
ганів індивідуальні скарги на жорстоке поводження працівників міліції під час зазна-
чених подій.

Працівники міліції затримували заявників та доставляли до районних відділів міліції 
м. Києва або лікарень у зв’язку з отриманими тілесними ушкодженнями, де на них 
складали протоколи про затримання за підозрою у вчиненні масових заворушень. На 
підставі клопотань слідчих, судді районних судів м. Києва обирали заявникам запо-
біжні заходи у вигляді тримання під вартою на підставі підозри у вчинені заявника-
ми тяжкого злочину, існування ризику переховування, перешкоджання слідству чи 
повторного вчинення ними злочину. Фактологічні доводи та обґрунтування щодо та-
кого запобіжного заходу були в усіх рішеннях ідентичні та ґрунтувалися на загаль-
них формулювання щодо необхідності його обрання та твердженнях свідка, який був 
працівником міліції. 

Через деякий час заявників звільнили з-під варти з різних підстав, зокрема, у 
зв’язку із затвердженням національним судом угоди про визнання винуватості між 
стороною обвинувачення та заявником; сімейним станом; заміною запобіжного за-
ходу з тримання під вартою на домашній арешт; визнання судом, що тримання заяв-
ника під вартою не було більше виправданим. Кримінальні провадження щодо заяв-
ників були закриті у зв’язку з відсутністю у їхніх діях складу злочину. 

Після побиття 01 грудня 2013 року заявника за заявою № 42180/14 його огляну-
ли медичний працівник міліції та лікар швидкої медичної допомоги, а також лікарі у 
лікарні, однак не зважаючи на рекомендації лікарів щодо стаціонарного лікування, 
працівники міліції заперечували проти цього аж до 05 грудня 2013 року, коли стан 
здоров’я заявника погіршився і його було госпіталізовано до Олександрівської клі-
нічної лікарні міста Києва.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники за заявами 
№ 15367/14, № 16280/14, № 18118/14, № 20546/14, № 24405/14, № 31174/14, № 33767/14, 
№ 36299/14, № 36845/14, № 42180/14, № 42271/14, № 54315/14, № 19954/15 скаржи-
лися за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі 
– Конвенція), що їх було піддано катуванню, нелюдському або такому, що принижує 
гідність, поводженню працівниками міліції під час розгону протестувальників у м. Ки-
їв 30 листопада, 01 та 11 грудня 2013 року, 23 січня та 18 лютого 2014 року, а також 
на непроведення органами державної влади ефективного офіційного розслідування 
відповідних подій; заявник за заявою № 42180/14 скаржився за статтею 3 Конвенції 
на ненадання йому належної медичної допомоги під час тримання під вартою; заяв-
ники за заявами № 31174/14, № 36299/14, 36845/14, № 42180/14 скаржилися за пунк-
тами 1, 3 та 5 статті 5 Конвенції на стверджуване незаконне та свавільне тримання їх 
під вартою; всі заявники, крім заявника за заявою № 42180/14, скаржилися за стаття-
ми 7, 8, 10, 11 Конвенції та статтею 1 Першого протоколу до Конвенції на стверджува-
ний незаконний та жорстокий розгін працівниками міліції акції протесту 30 листопа-
да, 01 та 11 грудня 2013 року, 23 січня та 18 лютого 2014 року; заявники за заявами  
№ 15367/14 № 16280/14, № 18118/14, № 20546/14, № 24405/14, № 33767/14, № 42180/14, 
№ 42271/14, № 54315/14, № 19954/15 скаржилися на порушення статті 13 Конвенції у 
зв’язку з відсутністю у національному законодавстві ефективного та доступного за-
собу юридичного захисту щодо їхніх скарг за статтями 3 та/або 11 Конвенції.

Заявник за заявою № 9078/14 скаржився за статями 3 та 5 Конвенції на жорсто-
ке поводження та затримання міліцією 30 листопада 2013 року, а також за статтями 
8, 11 Конвенції та статтею 1 Першого протоколу до Конвенції у зв’язку зі стверджува-
ним незаконним і жорстоким розгоном акції протесту того дня. Він також посилався 
на статтю 13 Конвенції у зв’язку із статтями 3 та 5 Конвенції.

Оскільки заявник за заявою № 9078/14 не надав належного обґрунтування своєї 
відмови брати участь у провадженні після зміни Уряду в кінці лютого 2014 року, Єв-
ропейський суд оголосив його скарги неприйнятними на підставі пункту 1, підпункту 
«а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції у зв’язку з невичерпанням заявником від-
повідних національних засобів юридичного захисту та визнанням скарги щодо пору-
шення статті 13 Конвенції явно необґрунтованою.

Європейський суд зауважив, що немає жодної конкретної інформації, яка б свід-
чила, що заявник у заяві № 36845/14 коли-небудь клопотав про отримання стату-
су потерпілого в межах провадження стосовно відповідних подій, коли-небудь ба-
жав брати участь у відповідному провадженні або воно справді стосувалось його ін-
дивідуальної ситуації, та визнав його скарги за статтею 3 Конвенції неприйнятними 
у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного захисту відповідно до 
пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції. 

Розглянувши скарги заявників у заявах № 15367/14, № 16280/14, № 18118/14, 
№ 20546/14, № 24405/14, № 42271/14 та № 19954/15 за статтею 3 Конвенції Європей-
ський суд дійшов висновку, що відмова Міністерства внутрішніх справ України співп-
рацювати зі слідством, тривалий розгляд національними судами цих справ, невжит-
тя необхідних заходів для забезпечення явки потерпілих, свідків і підсудних у судові 
засідання свідчать про порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції. Також 
Європейський суд зазначив, що сила, яку застосовували працівники міліції до про-
тестувальників, в тому числі до заявників, була незаконною і її застосування не бу-
ло необхідним внаслідок їхньої поведінки і хоча тілесні ушкодження деяких заявни-
ків були тяжкими, на підставі наявних доказів Європейський суд не вважає, що жор-
стоке поводження, якому вони піддавалися, мало такий характер і тяжкість, аби ха-
рактеризувалося як катування. Беручи до уваги, що заявники були піддані побиттю, у 
тому числі гумовими та/або пластиковими кийками, і це було здійснено публічно та в 
деяких випадках супроводжувалося нецензурними висловлюваннями, Європейський 
суд дійшов висновку, що вони зазнали жорстокого поводження та констатував пору-
шення матеріального аспекту статті 3 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників у заявах № 31174/14 та № 42180/14 за статтею 3 
Конвенції Європейський суд вказав, що невжиття органами державної влади до 2015 
року жодних суттєвих заходів для встановлення та оцінки зазначених подій, а також 
осіб, причетних до розгону демонстрації, дозволило деяким підозрюваним та можли-
вим нападникам втекти з України і опинитися поза межами юрисдикції органів дер-
жавної влади, та констатував порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції. 
Також Європейський суд дійшов висновку, що ті, хто віддав наказ застосувати си-
лу до заявників, та ті, хто фактично застосував силу, явно вийшли за межі того, що 
можна б назвати необхідним для розгону демонстрації. На підставі наявних доказів 
і висновків судово-медичних експертиз у справах заявників, жорстоке поводження 
працівників міліції, якому були піддані заявники, мало навмисний та обдуманий ха-
рактер, у зв’язку з цим Європейський суд констатував, що працівники міліції піддали 
заявників катуванням і констатував матеріальний аспект статті 3 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників у заявах № 33767/14 та № 54315/14 за статтею 3 
Конвенції Європейський суд констатував порушення її процесуального аспекту, вка-
завши на відсутність результату проведеного на національному рівні розслідування. 
Також Європейський суд дійшов висновку, що застосована працівниками міліції сила 
до заявників не була необхідною у зв’язку із поведінкою заявників і констатував по-
рушення матеріального аспекту статті 3 Конвенції у зв’язку з жорстоким поводжен-
ням працівників міліції із заявниками. 

У заяві № 36299/14 Європейський суд констатував порушення матеріального та 
процесуального аспектів статті 3 Конвенції у зв’язку із жорстоким поводженням із за-
явником працівників міліції з огляду на застосування до нього сили, яка не була необ-
хідною з огляду на його поведінку, а також у зв’язку з невжиттям органами держав-
ної влади протягом більш ніж шести років суттєвих заходів для встановлення осіб і 
обставин, пов’язаних з жорстоким поводженням із заявником.

Щодо скарг заявника за заявою № 42180/14 на ненадання належної медичної до-
помоги під час тримання його під вартою Європейський суд зазначив, що працівни-
ки міліції відмовляли заявнику у праві залишитися в лікарні та отримати рекомен-
доване лікування після тяжких тілесних ушкоджень, отриманих під час перебування 
під контролем працівників міліції, що призвело до значного погіршення стану його 
здоров’я, та констатував порушення статті 3 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників у заявах № 31174/14, № 36299/14, № 36845/14 та 
№ 42180/14 на стверджуване незаконне та свавільне тримання їх під вартою Євро-
пейський суд зазначив, що таке тримання під вартою було частиною цілеспрямованої 
стратегії органів державної влади щодо припинення та подальшого перешкоджання 
акціям протесту на Майдані. Під час обрання запобіжних заходів заявникам суди по-
силалися на доводи слідчих, тяжкість пред’явлених заявникам обвинувачень і вико-
ристовували шаблонні вирази без урахування конкретних фактів або розгляду мож-
ливості застосування альтернативних запобіжних заходів. З огляду на зазначене та 
на підставі всіх наявних матеріалів Європейський суд вирішив, що немає необхіднос-
ті розглядати ці скарги за пунктами 3 та 5 статті 5 Конвенції і констатував порушен-
ня пункту 1 статті 5 Конвенції. 

Скаргу за заявою № 31174/14 на порушення права заявника на свободу мирних зі-
брань Європейський суд відхилив як явно необґрунтовану відповідно до підпункту «а» 
пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції, оскільки заявник повідомив, що лише спосте-
рігав за акціями протесту, а не брав у них участь, і при цьому він не зміг обґрунтувати як 
спостереження могло вважатися реалізацією його права на мирні зібрання. 

Скарги заявників на стверджуваний незаконний та жорстокий розгін працівника-
ми міліції акцій протесту Європейський суд вирішив розглядати виключно за стат-
тею 11 Конвенції та зазначив, що дії органів державної влади щодо протестувальни-
ків загалом були частиною цілеспрямованої стратегії органів державної влади щодо 
припинення та подальшого перешкоджання акціям протесту на Майдані, в яких бра-
ли участь заявники. Національне законодавство, яке існувало на момент подій, та рі-
шення Печерського районного суду м. Києва від 09 грудня 2013 року, яким забороня-
лося перешкоджати праву пішоходів і транспортних засобів користуватися вулицями 
у центральній частині м. Києва, надавали працівникам міліції підстави для втручання 
в акції протесту. Європейський суд дійшов висновку, що збільшення масштабу засто-
сування насильства під час розгону низки розглянутих акцій протесту і застосування 
репресивних заходів явно мали значно серйознішу мету, окрім частково правоохо-
ронної, – змусити протестувальників і громадськість у цілому утриматися від участі в 
акціях протесту та загалом від участі у відкритих політичних дебатах. З огляду на за-
значене Європейський суд дійшов висновку, що втручання у свободу мирних зібрань 
усіх відповідних заявників були непропорційні будь-яким законним цілям, які могли 

переслідуватися і тому не були «необхідними в демократичному суспільстві». Отже, 
було порушено статтю 11 Конвенції у зв’язку з цим.

Щодо скарги заявників за заявами № 15367/14, № 16280/14, № 18118/14, № 20546/14, 
№ 24405/14, № 33767/14, № 42180/14, № 42271/14, № 54315/14 та № 19954/15 на по-
рушення статті 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю у національному законодавстві 
ефективного та доступного засобу юридичного захисту щодо їхніх скарг за статтями 
3 та/або 11 Конвенції Європейський суд вирішив, що він розглянув основні юридич-
ні питання, порушені у цій справі, і немає потреби у винесенні окремого рішення що-
до прийнятності та суті цих скарг.

Щодо інших скарг заявника у заяві № 42180/14 за статтями 3 і 5 Конвенції Євро-
пейський суд дійшов висновку, що вони не виявляють жодних ознак порушення прав 
і свобод, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї та відхилив їх відповідно до 
пункту 1, підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Долучає до розгляду по суті заперечення Уряду щодо статусу потерпілих пана Г. 

Черевка та пана В. Загоровки у зв’язку з їхніми скаргами за статтею 3 Конвенції (зая-
ви № 31174/14 та № 42180/14) та відхиляє ці заперечення;

3. Оголошує прийнятними такі скарги:
(a) скарги за статтею 3 Конвенції щодо жорстокого поводження з паном Р. Шмор-

гуновим, паном Б. Єгіазаряном, 
паном Я. Лепявком, паном О. Грабець, паном О. Балою, 
паном Г. Черевком, паном С. Дименком, паном Д. Полтавцем, паном В. Загоровкою, 

паном Ф. Лапієм, паном Р. Ратушним, паном А. Рудчиком, пані О. Ковальською та 
паном А. Соколенком і відсутності ефективного розслідування у зв’язку з цим (за-

яви № 15367/14, № 16280/14, № 18118/14, № 20546/14, № 24405/14, № 31174/14,  
№ 33767/14, № 36299/14, № 42180/14, № 42271/14, № 54315/14 та № 19954/15);

(b) скаргу пана В. Загоровки за статтею 3 Конвенції щодо ненадання належної ме-
дичної допомоги під час тримання під вартою (заява № 42180/14);

(c) скарги за пунктом 1 статті 5 Конвенції щодо незаконного та свавільного три-
мання під вартою пана Г. Черевка, 

пана Д. Полтавця, пана О. Задоянчука та пана В. Загоровки протягом періодів, 
вказаних у пункті 463 (заяви № 31174/14, № 36299/14, № 36845/14 та № 42180/14);

(d) скарги пана Г. Черевка та пана В. Загоровки за пунктом 3 статті 5 Конвенції що-
до відсутності процесуального захисту у зв’язку з їхнім свавільним і незаконним по-
збавленням свободи 

(заяви № 31174/14 та № 42180/14);
(e) скаргу пана В. Загоровки за пунктом 5 статті 5 Конвенції на відсутність ефек-

тивного та забезпеченого правовою санкцією права на відшкодування у зв’язку 
з триманням його під вартою всупереч пунктам 1 та 3 статті 5 Конвенції (заява  
№ 42180/14);

(f) скарги за статтею 11 Конвенції щодо свавільного та незаконного втручання у 
право на мирне зібрання пана П. Шморгунова, 

пана Б. Єгіазаряна, пана Я. Лепявка, пана О. Грабця, 
пана О Бали, пана С. Дименка, пана Д. Полтавця, 
пана О. Задоянчука, пана Ф. Лапія, пана Р. Ратушного, 
пана А. Рудчика, пані О. Ковальської та пана А. Соколенка (заяви № 15367/14, 

№ 16280/14, № 18118/14, № 20546/14, № 24405/14, № 33767/14, № 36299/14,  
№ 36845/14, № 42271/14, № 54315/14 та № 19954/15);

4. Постановляє, що немає необхідності розглядати питання щодо прийнятності та 
суті скарг пана П. Шморгунова, пана Б. Єгіазаряна, пана Я. Лепявка, пана О. Грабця, 
пана О. Бали, пана С. Дименка, пана В. Загоровки, пана Ф. Лапія, пана Р. Ратушного, 

пана А. Рудчика, пані О. Ковальської та пана А. Соколенка за статтею 13 Конвен-
ції на відсутність ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з їхніми скарга-
ми за статтями 3 та/або 11 Конвенції у заявах № 15367/14, № 16280/14, № 18118/14, 
№ 20546/14, № 24405/14, № 33767/14, № 42180/14, № 42271/14, № 54315/14 та  
№ 19954/15;

5. Оголошує решту скарг у заявах неприйнятними;
6. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з жорстким пово-

дженням з паном П. Шморгуновим, 
паном Б. Єгіазаряном, паном Я. Лепявком, паном О. Грабцем, паном О. Балою, па-

ном С. Дименком, паном Д. Полтавцем, 
паном Ф. Лапієм, паном Р. Ратушним, паном А. Рудчиком, 
пані О. Ковальською та паном А. Соколенком і непроведенням органами держав-

ної влади ефективного розслідування щодо цього; 
7. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з піданням па-

на Г. Черевка та пана В. Загоровки (заяви № 31174/14 та № 42180/14) катуванню та 
непроведенням органами державної влади ефективного розслідування щодо цього;

8. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з наданням па-
ну В. Загоровці неналежної медичної допомоги під час тримання під вартою (зая-
ва № 42180/14);

9. Постановляє, що пан Г. Черевко, пан Д. Полтавець, 
пан О. Задоянчук та пан В. Загоровка трималися під вартою протягом періо-

дів, вказаних у пункті 463, всупереч пункту 1 статті 5 Конвенції (заяви № 31174/14,  
№ 36299/14, № 36845/14 та № 42180/14);

10. Постановляє, що немає необхідності розглядати скарги за пунктом 3 статті 5 
Конвенції пана Г. Черевка та пана В. Загоровки (заяви № 31174/14 та № 42180/14);

11. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу за пунктом 5 статті 5 
Конвенції пана В. Загоровки (заява № 42180/14);

12. Постановляє, що було порушено статтю 11 Конвенції у зв’язку з правом на мир-
не зібрання пана П. Шморгунова, пана Б. Єгіазаряна, пана Я. Лепявка, пана О. Грабця, 
пана О. Бали, пана С. Дименка, пана Д. Полтавця, пана О. Задоянчука, пана Ф. Лапія, 

пана Р. Ратушного, пана А. Рудчика, пані О. Ковальскої та 
пана А. Соколенка (заяви № 15367/14, № 16280/14, № 18118/14, № 20546/14, 

№ 24405/14, № 33767/14, № 36299/14, № 36845/14, № 42271/14, № 54315/14 та  
№ 19954/15);

13. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного 

відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції держава-відповідач повинна сплатити за-
явникам такі суми; які мають бути конвертовані в національну валюту держави-від-
повідача за курсом на день здійснення платежу:

(i) по 30 000 (тридцять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватись, пану Г. Черевку та 

пану В. Загоровку (заяви № 31174/14 та № 42180/14) кожному в якості відшкоду-
вання моральної шкоди;

(ii) по 16 000 (шістнадцять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватись, 

пану П. Шморгунову, пану Б. Єгіазаряну, пану Я. Лепявку, пану О. Грабцю, пану  
О. Балі, пану О. Дименку, 

пану Р. Ратушному, пану А. Рудчику, пані О. Ковальській та пану А. Соколенку (за-
яви № 15367/14, № 16280/14, № 18118/14, № 20546/14, № 24405/14, № 33767/14,  
№ 54315/14 та № 19954/15) кожному в якості відшкодування моральної шкоди;

(iii) 15 000 (п’ятнадцять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватись, пану Ф. Лапію (заява № 42271/14) в якості відшкодування мо-
ральної шкоди;

(iv) 4 000 (чотири тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись відповідному заявнику, пану П. Шморгунову (заява № 15367/14), в 
якості компенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження у Суді, ця 
сума має бути сплачена безпосередньо на банківський рахунок, вказаний 

паном М. Тарахкалом, і 1 500 (одна тисяча п’ятсот) євро та додатково суму будь-
якого податку, що може нараховуватись заявнику, в якості компенсації судових та ін-
ших витрат, понесених під час провадження на національному рівні та у Суді, ця сума 
має бути сплачена безпосередньо на банківський рахунок, вказаний 

паном П. Диканєм;
(v) по 4 000 (чотири тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, що мо-

же нараховуватись відповідним заявникам, пану Б. Єгіазаряну, пану Я. Лепявку, па-
ну О. Грабцю та 

пану О. Балі (заяви № 16280/14, № 18118/14, № 20546/14 та № 24405/14) кожному 
в якості компенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження у Су-
ді, ця сума має бути сплачена безпосередньо на банківський рахунок, вказаний па-
ном М. Тарахкалом;

(vi) 8 100 (вісім тисяч сто) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись відповідному заявнику, пану С. Дименку (заява № 33767/14) в якос-
ті компенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження у Суді, ця су-
ма має бути сплачена безпосередньо на банківський рахунок, вказаний паном М. Та-
рахкалом;

(vii) 10 000 (десять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховуватись відповідному заявнику, пану В. Загоровці (заява № 42180/14) в якос-
ті компенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження у Суді, ця су-
ма має бути сплачена безпосередньо на банківський рахунок, вказаний паном М. Та-
рахкалом; та

(viii) 1 500 (одна тисяча п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватись відповідному заявнику, пану Ф. Лапію (заява № 42271/14) в 
якості компенсації судових та інших витрат, ця сума має бути сплачена безпосеред-
ньо на банківський рахунок, вказаний паном П. Диканєм;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

14. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +21 +26 Черкаська +11 +16 +21 +26
Житомирська +11 +16 +16 +21 Кіровоградська +11 +16 +23 +28
Чернігівська +11 +16 +21 +26 Полтавська +11 +16 +23 +28
Сумська +11 +16 +22 +27 Дніпропетровська +11 +16 +24 +29
Закарпатська +8 +13 +15 +20 Одеська +11 +16 +23 +28
Рівненська +9 +14 +16 +21 Миколаївська +11 +16 +23 +28
Львівська +8 +13 +16 +21 Херсонська +11 +16 +24 +29
Івано-Франківська +9 +14 +15 +20 Запорізька +11 +16 +24 +29
Волинська +8 +13 +16 +21 Харківська +10 +15 +24 +29
Хмельницька +9 +14 +15 +20 Донецька +10 +15 +24 +29
Чернівецька +9 +14 +15 +20 Луганська +10 +15 +27 +32
Тернопільська +9 +14 +16 +21 Крим +12 +17 +22 +27
Вінницька +9 +14 +16 +21 Київ +13 +15 +22 +24

Укргiдрометцентр

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває обвину-
вальний акт із матеріалами судового провадження у кримінальному 
провадженні за  № 52017000000000016 від 04 січня 2017 року за об-
винуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 
ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 09.06.2020 постановле-
но здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Біленького Олексія Юрійовича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, 
ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 01.03.2021 призначено 
судовий розгляд у кримінальному провадженні № 52017000000000016 
від 04.01.2017 року. У зв’язку з чим викликається Біленький Олек-
сій Юрійович, 07 серпня 1965 року народження, громадянин України, 
який народився в м. Москва Російської Федерації, що зареєстрова-
ний за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 13-19, кв.31, адреса остан-
нього відомого місця проживання: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б.5, 
кв.10, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень 
передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 
ст.15, ч.5 ст.191 КК України, в судове засідання, яке відбудеться  08 
червня 2021 року о 08:00 год. у приміщенні Вищого антикорупційно-
го суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41), головуючий суддя: Задо-
рожна Л.І., судді: Шкодін Я.В., Федоров О.В. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
21.05.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського 

нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведе-
на спадкова справа після смерті 

Галунець Миколи Миколайовича, 19.05.1958 р. н, 
який помер 18.03.2020 р, місце народження: м. Антрацит, смт Щотове. 
Для встановлення кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в 
тому числі, які були зареєстровані з померлим на день його смерті,та 
представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадко-
ємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до приватного 
нотаріуса Глаговської О.В, за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКО-
НОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

21 державна пожежно-рятувальна частина Головного управління  
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області  
(далі-ДПРЧ-21 Головного управління) повідомляє що з 19 травня 2021 
року розпочата процедура припинення ДПРЧ-21 Головного управління 
(ідентифікаційний код 38085960), шляхом реорганізації та приєднання 
її до 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській облас-
ті (ідентифікаційний код 38169008) та  інформує кредиторів ДПРЧ-21 Го-
ловного управління, що встановлений строк заявлення своїх вимог – 2 
(два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припи-
нення, також у разі отримання таких вимог, строк їх розгляду — не піз-
ніше 30 днів з дня отримання. Адреса для звернення: Україна, 92900, Лу-
ганська область, Кремінський район, м. Кремінна, вул. Лиманська, 165.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
09.09.2020 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського 

нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О.В. була заведена 
спадкова справа після смерті 

Казьміна Вячеслава Миколайовича, 08.10.1948 р. н, 
який помер 14.04.2020 р, місце народження: місто Вороніж. Для вста-
новлення кола спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в тому 
числі, які були зареєстровані з померлим на день його смерті, та пред-
ставників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а також спадкоємців 
за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до приватного нота-
ріуса Глаговської О.В, за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ 
спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши заяву нотаріусу.

Повістка про виклик обвинуваченого
Полтавський апеляційний суд при здійсненні судового провадження викликає об-

винуваченого Порохню Євгена Олексійовича, 03 липня 1994 року народження, (остан-
нє відоме місце проживання якого є м. Полтава, вул. Зіньківська, 44) у кримінальному 
провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42014170690000071 за ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 258-
3 КК України, в судове засідання, призначене на 08 червня 2021 року об 11-30 год., 
яке відбудеться в приміщенні Полтавського апеляційного суду за адресою: м. Полта-
ва, вул. Соборності, 18.

Явка до Полтавського апеляційного суду обвинуваченого Порохні Євгена Олексійо-
вича, 03 липня 1994 року народження, є обов’язковою. У разі неявки Порохні Є.О. до 
суду, з моменту опублікування повістки про виклик, останній вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом, а кримінальне провадження буде проведено без 
участі обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Н.М. Харлан

Старший слідчий 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій 
області Усиков Олександр Володимирович викликає Гніденка Андрія 
Сергійовича, 21.07.1983 року народження, 31.05.2021 о 10 год. 00 хв. 
до слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій обл., м. Чернівці, вул. Шев-
ченка, 1а, для вручення повідомлення про підозру, проведення допиту 
підозрюваного та участі в інших слідчих та процесуальних діях у кри-
мінальному провадженні №22016260000000035 від 19.09.2016 за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Козирєв Олександр Івано-

вич, 03.10.1983 року народження, який за-
реєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, Мар’їнський район, с. Максимілья-
нівка, вул. Шевченка, буд. 252, на підста-
ві ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 31 травня 2021 року о 
09 год. 00 хв. до каб. 14 СВ 2 управління (з 
дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-
ласті) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях, до слідчого Деркача Т.А., за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Морських десантників, буд. 20, для отри-
мання повідомлення про підозру, допи-
ту Вас як підозрюваного, ознайомлення з 
матеріалами кримінального проваджен-
ня, отримання обвинувального акта та реє-
стру матеріалів при здійсненні спеціального 
досудового розслідування у кримінально-
му провадженні № 22016050000000228 за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбут-
тя на виклик або ухилення від явки на ви-
клик настають наслідки, передбачені ст. 139 
КПК України.

Інформація про процесуальні документи, 
що підлягають врученню обвинуваченим
У провадженні колегії суддів Вищого ан-

тикорупційного суду у складі Федорак Л.М. 
(головуюча), суддів  Строгого І.Л., Маслова 
В.В. перебуває кримінальне провадження № 
42015110000000121 за обвинуваченням Они-
щенка Олександра Романовича, у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених 
ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 
ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, 
ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 
ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.1 ст.263, ч.1 ст.388 
та Павленко Олени Геннадіївни, у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч.1 
ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5  ст.191, ч.2 ст.27, 
ч.4 ст.28, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 
ст.209 КК України.

З 20 квітня 2021 року копії процесуальних 
документів, що підлягають врученню обвину-
ваченій Павленко О.Г., також надсилаються за-
хиснику Глядику  Богдану Миколайовичу.

З 17 травня 2021 року копії процесуальних 
документів, що підлягають врученню обвину-
ваченому Онищенку О.Р., також надсилають-
ся захиснику Корюкіну Олександру Володими-
ровичу.

З 20 травня 2021 року копії процесуальних 
документів, що підлягають врученню обвину-
ваченому Онищенку О.Р., також надсилаються 
захиснику Басаргіній Олесі Петрівні.

Південно-східне міжобласне територіальне 
відділення Антимонопольного комітету України  
(далі – територіальне відділення) повідомляє: 
«На субсайті територіального відділення https://
southeastmtv.amcu.gov.ua/ (розділ «Про відді-
лення», «Архів рішень та розпоряджень», «Пів-
денно-східне відділення», «Архів рішень», «2020 
рік») розміщено інформацію про прийняті рішен-
ня про порушення Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» у вигляді антиконку-
рентних узгоджених дій:

- витяг з рішення від 30.11.2020 № 54/42-
р/к у справі № 02/19-18/58/30-19 щодо визна-
ння антиконкурентними дій ТОВ «ГАСКЕТ ЛТД»  
(ЄДРПОУ 40458032) та ТОВ «ВКП «Сіал Джет 
Україна» (ЄДРПОУ 31540042) доступний за поси-
ланням https://southeastmtv.amcu.gov.ua/storage/
app/uploads/public/605/9c5/3db/6059c53db292a75
5454061.pdf;

- рішення від 17.08.2020 року № 54/33-р/
к у справі № 54/21-19 щодо визнання антикон-
курентними дій ТОВ «БУДМАКС-КОМПАНІ»  
(ЄДРПОУ 39091713) та ТОВ «КОМУНАЛЬНИК»  
(ЄДРПОУ 39068134) доступне за посиланням https://
southeastmtv.amcu.gov.ua/storage/app/uploads/publi
c/605/9c5/3d9/6059c53d95bc7398504854.pdf».

З повним текстом зазначених рішень адміні-
стративної колегії територіального відділення 
зазначені суб’єкти господарювання мають мож-
ливість ознайомитись у Південно-східному міжо-
бласному територіальному відділенні Антимоно-
польного комітету України за адресою: м. Дніпро, 
проспект Олександра Поля, 2, кабінет № 254.

Повідомлення
Адмінколегія Північного міжобласного ТВ АМКУ прийняла рішення 

від 08.04.2021 №60/24-р/к у справі № 30/60/34-рп/к.20 про вчинення 
ТОВ «ААА+» (41276001) та ТОВ «Трестбуд-1» (39375042) порушення, 
яке передбачене п.1 ст.50 та п.4 ч.2 ст.6 ЗУ «Про захист економічної 
конкуренції». Рішенням накладені штрафи: ТОВ «ААА+» — 2 244 тис. 
грн, ТОВ «Трестбуд-1» — 2 244тис.грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному веб-сайті 
АМКУ за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

32 державна пожежно-рятувальна части-
на Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Луганській 
області (далі – ДПРЧ-32) повідомляє, що з 17 
травня 2021 року розпочата процедура припи-
нення ДПРЧ-32 (код ЄДРПОУ 38251372) шля-
хом її приєднання до 7 державного пожеж-
но-рятувального загону Головного управлін-
ня Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Луганській області (код ЄДРПОУ 
38135906) та інформує кредиторів ДПРЧ-32 
про строк заявлення своїх вимог до ДПРЧ-32 
– два місяці з дня оприлюднення повідомлен-
ня про рішення щодо припинення юридичної 
особи ДПРЧ-32.

Товариство з додатковою відповідальністю 

«Перша страхова компанія», 

код ЄДРПОУ 31244392, місцезнаходжен-

ня: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 48/28 

оф.12, повідомляє про прийняття 18 трав-

ня 2021 року загальними зборами учасни-

ків рішення про подання до Національного 

банку України заяви про виключення інфор-

мації про фінансову установу з Державного 

реєстру фінансових установ.

Краснолиманським міським судом Донецької 
області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) 
розглядається кримінальне провадження (спра-
ва № 236/1905/21) за обвинуваченням Ахметді-
нова Сергія Бариєвича у вчиненні кримінальних 
правопорушень передбачених ч.2 ст. 110, ч. 1 ст. 
258-3, ч.2 ст.260 КК України.

Обвинуваченому Ахметдінову С.Б. пропонує-
мо прибути до каб. № 28 суду на 03.06.2021 ро-
ку на 09 годину 00 хвилин для участі у підготов-
чому судовому засіданні.

У разі неявки обвинуваченого, справа може 
бути розглянута за його відсутності відповідно 
до ст. 323 КПК України. 

Суддя Шаньшина М.В.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 354-р 
Київ

Про внесення змін до розпоряджень  
Кабінету Міністрів України  

від 25 вересня 2019 р. № 846  
і від 24 березня 2021 р. № 233

Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 25 вересня 
2019 р. № 846 «Про визначення державної установи «Професійні закупів-
лі» централізованою закупівельною організацією» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2019 р., № 77, ст. 2660; 2020 р., № 5, ст. 248) і від 24 березня 2021 р. 
№ 233 «Про визначення державного підприємства «Українські спеціальні 
системи» централізованою закупівельною організацією» (Офіційний вісник 
України, 2021 р., № 27, ст. 1471) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 21 квітня 2021 р. № 354-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України  

від 25 вересня 2019 р. № 846 і від 24 березня 2021 р. № 233 
1. У додатку 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 верес-

ня 2019 р. № 846 позицію «Національне агентство з питань запобігання ко-
рупції» виключити.

2. У додатку 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 бе-
резня 2021 р. № 233 позицію «Національне агентство з питань запобіган-
ня корупції» виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 355-р 
Київ

Про передачу будівель у м. Івано-Франківську до сфери 
управління Національної поліції

Передати будівлі (реєстраційний номер 479956426101) по вул. Джохара Дудаєва, 33, у  
м. Івано-Франківську, що закріплені на праві господарського відання за Національним банком, 
до сфери управління Національної поліції.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 квітня 2021 р. № 357-р 
Київ

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

Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів 
захисту тварин у державах — учасницях  

Співдружності Незалежних Держав» 
Подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про вихід з Угоди про створен-

ня Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах — учасни-
цях Співдружності Незалежних Держав» з метою припинення дії Угоди про створення Міждер-
жавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах — учасницях Спів-
дружності Незалежних Держав, учиненої в м. Москві 12 квітня 1996 р. та ратифікованої Зако-
ном України від 4 квітня 1997 р. № 183/97-ВР.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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