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ПОДОРОЖ У ЧАСІ

У Легедзиному на Черкащині 
можна зануритися у глибину 
віків, доторкнутися до надбань 
Трипільської культури і відчути 
життя прадідів

Доктор економічних 
наук Ольга Ходаківська: 
«Ринок землі у країнах 
ЄС — це ринок прав 
користування»

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Головний санітарний лікар про те, що в Моршині,  
де в межах пілотного проєкту повністю щеплено  
66% дорослих, із червня немає хворих на COVID-19

ЦИТАТА ДНЯ

ІГОР КУЗІН:

ЦИФРА ДНЯ

648 родин
вже скористалися програмою «Доступна 

іпотека 7%», а загальний обсяг 
кредитування становив 550 млн грн 

«Досягнуті високі 
та надвисокі цифри 

універсального 
охоплення є 

необхідною умовою 
для припинення 

спалаху  
і пандемії».

За гречку і жито аграріям 
доплачуватимуть

ПІДТРИМКА. Уперше аграрії, які вирощують нішеві культури 
(гречку, просо, жито, овес), отримають державну компенсацію. Про 
це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства з 
посиланням на міністра Романа Лещенка.

«Для компенсації Мінагрополітики надало 50 мільйонів гривень 
із цьогорічної державної підтримки. Ми очікуємо, що це дасть змо-
гу зупинити зростання цін на гречку, просо, жито та овес. А ще зро-
бить  виробництво цих культур рентабельним», — зауважив він.

Субсидію надаватимуть сільськогосподарським товаровиробни-
кам — юридичним особам незалежно від організаційно-правової 
форми та форми власності. Це можуть бути ФОПи, які не мають по-
рушених справ про банкрутство, не перебувають в стадії ліквідації, не 
мають простроченої заборгованості з податків більш як шість місяців.

Виробники отримуватимуть субсидію безповоротно в розра-
хунку на гектар оброблюваних угідь, де вирощували гречку, жи-
то, просо та овес (за винятком післяукісних культур). Розмір субси-
дії становитиме до 5000 гривень на гектар, але не більш як 300 га 
оброблюваних угідь одного заявника.

«Срібло» каратистки Анжеліки Терлюги, 
«бронза» веслувальниці Людмили Лузан

ШВИДШЕ, ВИЩЕ, СИЛЬНІШЕ — РАЗОМ. Каратистка Анжеліка 
Терлюга з Одеси у фінальному поєдинку вагової категорії до 55 кг  
не змогла здолати болгарську спортсменку Івет Горанову. Україн-
ка поступилася з рахунком 1:5 і стала срібною призеркою Олімпіа-
ди в Токіо. До півфіналу вона вийшла з першого місця у групі завдя-
ки перемогам над єгиптянкою Радвою Саєд та японкою Міхо Міяха-
ра, а також нічиїм з австрійкою Беттіною Планк і казашкою Молдир 
Жанбирбай. У півфіналі українка перемогла представницю китай-
ського Тайбея Цзи-Юнь Вень, дворазову чемпіонку Азійських ігор 
та триразову чемпіонку Азії. Терлюга вела в поєдинку 4:1, проте за 
секунду до фінального свистка суперниця зрівняла рахунок. У під-
сумку перемогу українка здобула за рішенням суддів.

А веслувальниця Людмила Лузан раніше цього самого дня  ви-
грала «бронзу» в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Вона по-
казала результат 47,034. Відставання від лідерки становило +1,102. 
«Золото» — в американки Невін Гаррісо, «срібло» — у Лоуренс Він-
сент-Лапуан з Канади.

Вона прокоментувала свій бронзовий успіх так: «Чесно, здаєть-
ся, що я сплю, це сон, і не можу повірити. Стільки років ішла до ме-
далі! Я дуже щаслива. Дякую всім, хто підтримував, спасибі моїм 
тренерам. Це просто неймовірно, ми разом прийшли до цієї медалі. 

Звичайно, я мріяла перемогти. Це перша моя Олімпіада, і впев-
нена, що на мене чекатимуть золоті медалі. Попереду моя корон-
на дистанція — 500 метрів у двійці, і там я хочу показати результат». 

Запорізький міст, найбільший та найвідоміший довгобуд країни, спорудження якого було відновлено завдяки 
«Великому будівництву»
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ІНФРАСТРУКТУРА. Уряд створив можливості для добудови 
флагманів програми Президента

Мегапроєкти 
«Великого будівництва» 

завершать вчасно
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Не дати цінам рости: боротьба триває
ЕКОПОЛІТИКА. Уряд та Національний банк, на переконання експертів, роблять усе можливе 
для приборкання інфляції 

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Пандемія COVID-19 не омину-
ла економіки країн, серед них і 

українську. Тепер міжнародні екс-
перти говорять, що світом вільно 
крокує інфляція — зростають ціни 
на товари й послуги, і навіть у роз-
винених країнах цей процес важко 
піддається впливу.

Чимало аналітиків зазначають, 
що інфляція почалася із різкого 
подорожчання у світі нафти й газу. 
«Урядовий кур’єр» вирішив проа-
налізувати, який стан речей з ін-
фляцією у світі й Україні та на що 
нам усім очікувати.

Багато грошей, які 
тиснули, і вигода  
для України

«Інфляція крокує різними дер-
жавами не через подорожчання 
газу й нафти, а через те, що уря-
ди, які активно боролися з наслід-
ками коронакризи, активно випус-
кали гроші. Нині, коли економі-
ка приходить до тями, торішні мо-
нетарні дії дають про себе знати. 
У разі відновлення швидкості ру-
ху грошей надлишок грошової ма-
си створює тиск на ціни на товар-
них ринках», — зазначає «Урядо-
вому кур’єру» директор рейтин-
гової агенції «Стандарт-Рейтинг» 
Андрій Нікітін. 

Інший аспект проблеми, за йо-
го словами, — нерівномірність 
одужання світової економіки. Як 
розмірковує аналітик, замож-
ні країни, де вже більшість насе-
лення вакциновано, відновлюють 
свої економіки, а ринки, що роз-
виваються, проходять пік коро-
накризи. 

А. Нікітін зазначає, що вдалий 
приклад — Бразилія, де пів ро-
ку як пройдено пік захворюванос-
ті, через яку істотно дорожчала 
залізорудна сировина на світових 
ринках. «Дорога сталь впливає на 
зростання цін на продукцію будів-
ництва та машинобудування», — 
додає він.

Чи вигідно це Україні? «Наша 
країна поки що  у виграші, адже 
дорожчає сировина і продукція 
металургії — одна із наших осно-
вних експортних статей. Високі ці-
ни на сільськогосподарську про-
дукцію. Однак Україна імпортує 
інфляцію через енергоносії — ми 
залежні від закупівлі нафтопро-
дуктів і газу, які впливають на собі-
вартість майже всіх товарів та по-
слуг на внутрішньому ринку. Тому 
маємо досить незвичну ситуацію: 
попри зміцнення гривні, зростан-
ня цін пришвидшується», — кон-
статує «Урядовому кур’єру» еко-
номічний експерт Іван Нікітченко.

Експортери, 
імпортери  
та дії Нацбанку

За його словами, це призводить 
до неприємної ситуації для Укра-
їни. Наші експортери на зовнішніх 
ринках стають менш конкуренто-
спроможними. Адже додатково до 
зростання інфляції вони отриму-
ють зростання цін в іноземній ва-
люті через зміцнення гривні. 

На внутрішньому ринку Укра-
їни, навпаки, імпортери отриму-
ють перевагу — ціни у гривнях 
знижуються, а інфляція у розви-
нених країнах хоч і прискорюєть-
ся, проте вона нижча, ніж в Укра-
їні (5,4% — у США, 9% — у Німеч-
чині, і 9,5% — в Україні).

Як борються з інфляцією в на-
шій країни? Чи є вагомі чинники 
впливу на цей, з одного боку, нега-
тивний процес?

Пригадаємо початок 2021 року. 
Нацбанк України тоді встановив, 
можливо, найменшу в історії краї-
ни облікову ставку — 6%. Головний 
фінансовий регулятор попрацю-
вав торік дуже добре: ціни за під-
сумками 2020-го зросли на 5%. 

Однак 2021 рік розпочався вже 
не так. Ціни почали зростати біль-
шими темпами, й інфляційний 
процес вийшов з-під контролю. 
Тому треба було залучити регу-
лювання. Ось чому Нацбанк став 
систематично підвищувати облі-
кову ставку. І як відомо, останньо-
го разу це відбулося 22 липня, коли 
цей показник сягнув 8%. У ниніш-
ніх реаліях підвищення цього важ-
ливого показника відбуватиметь-
ся й надалі: мабуть, облікову став-
ку підвищать ще раз у четвертому 
кварталі 2021 року. Іван Нікітчен-
ко вважає ці дії головного фінансо-
вого регулятора країни позитив-
ними, одним з головних інструмен-
тів боротьби з інфляцією. 

На його думку, через підвищен-
ня облікової ставки зростають 
ставки за депозитами та кредита-
ми. «Тому більше вільних грошей 
залучають на депозити, а не ви-
трачають на купівлю. І зменшу-
ється попит на кредити — в еконо-
міку потрапляє менше грошей», — 
додає він.

Проте Андрій Нікітін вважає 
інакше: «Думаю, що підвищення 
ставки на 1—2 пункти — це сигнал 
ринку до готовності НБУ бороти-
ся з інфляцією. Але ми розуміємо, 
що з імпортованою інфляцією бо-
ротися методами монетарної полі-
тики ефективно неможливо. Тому 
очікуємо, що 2021 року (імовірно, і 

2022-го) інфляція в Україні буде за 
межами цільового коридора через 
загальносвітові тенденції», — ре-
зюмує він.

У розумних межах це 
вигідно, й контроль є

Чи вигідна інфляція Україні са-
ме тепер? Більшість аналітиків пе-
реконана, що у розумних межах — 
3—4% на рік — інфляція корисна 
для економіки. Адже це дає змо-
гу отримати прийнятні відсотки 
за кредитами, планувати інвести-
ційні проєкти і не знецінює заоща-
дження населення. 

Надто висока інфляція та деф-
ляція негативно впливають на еко-
номіку. Періоди високої інфляції 
знайомі нам: 1990-ті, 2014—2015. 
У 2012—2013 роках ми вийшли 
на нульове зростання цін у пері-
од повного застою в економіці часів 
Януковича.

Невже зростання цін в Україні 
вийшло з-під контролю, як зазна-
чають деякі фахівці?

На думку Івана Нікітченка, 
упродовж останніх років ми ста-
ли звикати до низької інфляції й 
забули, що ще недавно двозначні 
цифри зростання цін були звични-
ми для України. Експерт справед-
ливо зазначає, що ситуація з ін-
фляцією поки що конт рольована, 
проте не слід забувати, що живе-
мо у глобальній системі, для якої 
притаманне зростання цін майже 
на всіх ринках.

Інші експерти вважають, що 
з-під контролю вийшло зростання 
цін на імпорт, адже це об’єктивна 
складова, Україна не контролює 
цін на пальне й газ, більшість про-
дукції, яку імпортують. Однак ці-
ни на газ, нафту та пальне, як ві-
домо, відображаються на зрос-

танні вартості багатьох продуктів 
та послуг.

Жорстко 
приборкувати  
не треба

Що повинні в цій ситуації роби-
ти уряд та Національний банк? І. 
Нікітченко вважає, що слід зни-
жувати відсоткові ставки на рин-
ках капіталу через інфляцію дола-
ра. «Це дає добру нагоду рефінан-
сувати наші зовнішні кредити під 
гарні умови, що вже частково від-
бувається. Через зміцнення гривні 
НБУ викуповує надлишки долара 
в золотовалютні резерви. Дії влади 
у цьому напрямі достатні — нам не 
треба жорстко приборкувати ін-
фляцію, жертвуючи економічним 
зростанням», — констатує він.

Андрій Нікітін вважає, нам не 
треба поспішати з підвищенням 
облікової ставки. Проте додає, що 
НБУ фактично це й робить, підні-
має ставку дуже повільно. 

«Уряду варто посилити ство-
рення державного резерву на 
продовольчому ринку, оскільки 
восени коливання цін на харчі мо-
же бути помітнішим», — резюмує 
експерт.

Отже, і Нацбанк, і уряд три-
мають ситуацію під контролем 
і роблять усе для приборкуван-
ня інфляції. Не слід забувати, що 
Україна може отримати черговий 
транш кредиту від МВФ, адже, 
за словами Президента Володи-
мира Зеленського, країна викона-
ла всі необхідні домашні завдання. 
Тож сподіваємося, що загальносві-
това криза зростання цін на това-
ри й послуги не вдарить по еконо-
міці нашої держави і заплановане 
зростання 2021 року відбудеться.

Мегапроєкти «Великого 
будівництва» завершать 
вчасно
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, 

що відкриває можливості для здій-
снення попередньої оплати вартості 
матеріалів для будівництва трьох штуч-
них споруд.

Міністр інфраструктури Олександр 
Кубраков повідомив, що йдеться про 
три флагманські проєкти президент-
ської програми.

Перший — Запорізький міст, най-
більший та найвідоміший довгобуд кра-
їни, спорудження якого було відновлено 
завдяки «Великому будівництву». Кри-
тично необхідний для міста Запоріж-
жя та всього промислового регіону. Це 
дев’ятикілометрова магістраль через 
річку Дніпро у Запоріжжі, яка склада-
ється з 26 штучних споруд. Нині будівни-
цтво триває із випередженням графіка.

Другий — міст у Кременчуці, який 
має загальнонаціональне значення. 
Адже найближчі до Кременчука авто-
мобільні мости, які відповідають умо-
вам сучасного руху, — за 500 кіломе-
трів. Альтернативу було побудовано ще 
за часів Російської імперії й багато ро-
ків вона перебуває в аварійному стані.

Третій — Ямпільський міст, будівни-
цтво прикордонного переходу через 
річку Дністер на українсько-молдов-
ському державному кордоні. Це міст на 
маршруті Київ — Кишинів, який невдо-
взі стане основним для поїздок до Мол-
дови, оминаючи Придністров’я.

Усі три об’єкти позакласові, тобто це 
мости завдовжки 500 метрів з індивіду-
альними конструкціями прогонових бу-
дов та опор. В Україні лише 13 подібних 

позакласових штучних споруд, повідо-
мляє Мінінфраструктури.

Таке рішення уряду надасть змогу 
сплачувати аванс на матеріали для бу-
дівництва мостів. Він не має перевищу-
вати 100% їх вартості, його надають на 
строк не більш як дев’ять місяців, врахо-
вують і раніше надані аванси. Термін ви-
готовлення металевих конструкцій ста-
новить 6—9 місяців. Згідно зі світовою 
практикою, заводи-виробники не від-
пускають продукцію без повної оплати.

«Для виконання робіт у строк має-
мо вчасно інвестувати. Я вдячний уря-
ду за рішення дозволити авансувати та-
кі важливі для країни об’єкти, адже це 
дасть змогу вчасно завершити всі ме-
гапроєкти.

Окремо хочу підкреслити, що са-
ме у будівництві мостів маємо високий 
показник локалізації — 90% матеріа-
лів, що використовують, виробляють в 
Україні. Так «Велике будівництво» на-
вантажує українську металургію, ви-
добування та переробку», — зазначив 
Олександр Кубраков.

Надання авансу дасть змогу в по-
вному обсязі профінансувати виготов-
лення головних елементів мостів — ба-
лок прогонових будов. Є потреба у ме-
талоконструкціях загальною вартістю: 
для Запорізького мосту — 1,2 мільярда 
гривень (наявна заборгованість підряд-
ника перед заводами-виробниками за 
вже поставлені матеріали — 1,1 мільяр-
да гривень), для Кременчуцького — 1,1 
мільярда гривень, Ямпільського — 1,3 
мільярда гривень.

Не розгубилася і врятувала дітей
Відділ новин  

«Урядового кур’єра»

ГЕРОЇ СЕРЕД НАС. Президент Во-
лодимир Зеленський із дружиною 
Оленою зустрівся з 12-річною Тетя-
ною Тулайдан, її батьком Василем, 
матір’ю Марією та молодшим братом 
Юрієм. У липні цього року під час по-
вені на Закарпатті дівчина врятувала 
життя чотирьох дітей. Вона отрима-
ла з рук глави держави медаль «За 
врятоване життя», якою її нагороди-
ли відповідно до указу Президента 
№299/2021 від 21 липня.

Коли внаслідок злив у селищі Ясіня 
на Рахівщині (Закарпатська область) 
сталася повінь, Тетяна Тулайдан ви-
мкнула електрику в будинку, взя-
ла свого 7-річного брата й трьох су-
сідських дітей і відвела їх на горище, 
убезпечивши від високого рівня води, 
який уже сягав метра.

Під час зустрічі з хороброю школяр-
кою Володимир Зеленський зазна-
чив, що для нього велика честь по-
знайомитися з нею особисто.

«Такий вигляд мають справжні 
українські герої. Хочу особисто вру-
чити тобі відзнаку Президента Укра-
їни — медаль «За врятоване жит-
тя». Це перша нагорода, яка зали-
шиться тобі, твоїм дітям і внукам, 
і вони завжди пишатимуться то-
бою. Велика повага від мене, від  
усієї держави. Дякую за те, що ти зро-
била. Упевнений, що саме такі люди 
ще багато зроблять для України та 
своєї сім’ї», — сказав глава держави, 
вручаючи Тетяні відзнаку.

Перша леді зауважила, що такі ге-
роїчні вчинки дітей свідчать про те, 

що вони мають гідний приклад у роди-
ні. Олена Зеленська подякувала бать-
кам Тетяни за виховання доньки.

«Важко уявити, як би я поводила-
ся в такій ситуації. Тепер, коли в ме-
не траплятиметься критична ситуа-
ція, згадуватиму Тетяну й те, як вона 
не розгубилася. Це мене підтримува-
тиме. Дякую тобі, ти молодець», — за-
значила Олена Зеленська.

Глава держави поцікавився, чи по-
трібна допомога в ліквідації наслідків 
негоди, чи допомагала місцева влада. 
За словами Василя та Марії Тулайда-
нів, стрес від надзвичайної події ми-
нув, оселю поступово доводять до ла-
ду, а місцева влада вже полагодила 
пошкоджену повінню дорогу.

На зустрічі обговорили заходи, які 
могли б запобігти виникненню таких 
природних лих і захистити жителів ра-
йонів, де вони можливі.

Президент запитав, що родина 
встигла побачити в Києві, і запропо-
нував гостям оглянути Будинок з хи-
мерами та відвідати Маріїнський па-
лац. На згадку про зустріч Володи-
мир та Олена Зеленські вручили ді-
тям подарунки. Тетяна, яка займаєть-
ся музикою, отримала скрипку. Пер-
ша леді побажала дівчині натхнення і 
щоб подарований інструмент не ли-
ше нагадував про сьогоднішню зу-
стріч, а й приносив успіхи та нові до-
сягнення в музиці, повідомляє Офіс 
Президента.

12-річна Тетяна займається музикою, тож отримала від 
президентського подружжя у подарунок скрипку
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«Ринок землі у країнах ЄС — це ринок  
прав користування»

З 1 липня в Україні знято мо-
раторій на продаж землі. 

Це вже доконаний факт, оцін-
ки якого поділили і експертів, і 
суспільство на два табори. Є йо-
го абсолютні прихильники (хто 
вважає, що ця ситуація підні-
ме ВВП і дасть більше прав) та 
абсолютні противники (які вва-
жають, що в такий спосіб дер-
жава цементує великий агро-
капітал, не даючи шансу серед-
ньому аграрієві).

Що слід зробити державі, щоб 
реформа мала користь для ма-
лого та середнього аграрія? Про 
це говоримо з експертом заступ-
ником директора Національно-
го наукового центру «Інститут 
аграрної економіки» Ольгою  
ХОДАКІВСЬКОЮ. 

— Ольго, як зустріла аграрна 
спільнота відкриття ринку? Чи 
отримують фермери доступні 
кредити для купівлі землі?

— Якщо говорити про реак-
цію й очікування українських 
аграріїв, то більшість із них по-
ставилася до запровадження 
ринку з великою осторогою. Пи-
тання нове, до кінця законодав-
чо не врегульоване. Роль і місце 
аграрія, як і українського селя-
нина на цьому ринку поки що не 
визначені.

І загалом історія цього пи-
тання — це за великим рахун-
ком було протистояння між ло-
бістами великого капіталу, зо-
крема спекулятивного, й укра-
їнським суспільством. Як пока-
зує день сьогоднішній, тоталь-
не несприйняття тодішньої мо-
делі земельного ринку мало ва-
гоме підґрунтя. Бо уже очевид-
но, що умов для вільного розпо-
рядження земельною власніс-
тю не створено. Єдине, що на-
справді можуть зробити влас-
ники земельних паїв, — це їх 
продати.

Однак, земельна реформа 
1990 року і паювання 1995-го 
робили не задля того, щоб на-
ступного дня всі пішли прода-
вати свої земельні наділи. Ідея 
полягала в тому, щоб створи-
ти умови для зародження під-
приємництва на селі, сімейного 
фермерства і забезпечити се-
лян стабільною базою для отри-
мання доходів. Іншими слова-
ми, щоб, використовуючи зем-
лю, вони могли заробляти гро-
ші. Але наявності земельного 
паю, звичайно, замало, — по-
трібна техніка, посівний мате-
ріал, добрива, ПММ, сховища 
тощо.

Тому нині, якщо законотво-
рець щирий у своїх намірах, 
мав би насамперед створити 
умови для тих власників паїв, 
які хочуть їх обробляти і вес-
ти господарство. Бо це теж один 
зі способів розпорядження зем-
лею. І чи не основний!

Що бачимо натомість? Зако-
нопроєкт №5600-4, яким вво-
диться мінімальне податкове 
зобов’язання. По суті, мінімаль-
не податкове зобов’язання — це 

податок для бідних. Тоді як ба-
гаті, як і раніше, нічого не пла-
титимуть.

Здебільшого державна під-
тримка — у формі прямих бю-
джетних дотацій або повернен-
ня ПДВ під час експорту агро-
продукції — спрямовується до 
великих компаній. Не слід за-
бувати й про пільгову систему 
оподаткування, що поширюєть-
ся на великі компанії й дає їм 
змогу оптимізувати податки й 
не платити податок на прибу-
ток. 

І навіть нині ситуація кар-
динально не міняється, адже 
посилюючи податковий тиск 
на малих, великих не зачіпа-
ють. Ідеться про деякі податко-
ві новації, зокрема законопро-
єкт №5600. Норми проєкту вво-
дять новий податок, який отри-
мав назву мінімальне податкове 
зобов’язання, яке платитимуть 
з кожної особистої ділянки пло-
щею понад 0,5 га — сума плате-
жу обчислюватиметься у відсо-
тках нормативної оцінки землі.

Ще більш нелогічними такі 
податкові ноу-хау видаються на 
тлі того, що в окремих країнах 
ЄС діє нульова ставка оподат-
кування для малих форм гос-
подарювання. І ця конкурентна 
боротьба великих спрямована 
на те, щоб витіснити малих то-
варовиробників з їхньої землі й 
загнати в анклави у межах сіль-
ських городів площею до 50 со-
ток. І це попри те, що у нас ни-
ні ніби природно розпочалися 
процеси формування сімейних 
фермерських господарств. Але 
відомо, що здебільшого малі 
господарства не мають достат-
ньої суми вільних коштів, за які 
вони могли б придбати землю. 

Пам’ятаємо, що перехідні і 
прикінцеві положення законо-
проєкту про обіг земель перед-
бачають, що будуть кредити, 
мали створити фонд частково-
го гарантування і надання кре-
дитів саме для малих фермерів, 
оскільки проблема в них чи не 
найгостріша. У них, як прави-
ло, немає ліквідної застави, щоб 
бути бажаними кредиторами в 
комерційних банках. Крім того, 
банки вимагають звітності, кре-
дитної історії, й багато ферме-
рів не мають ані кредитної істо-
рії, бо не кредитувалися в бан-
ках (значна частина їх користу-
валася і дотепер користується 
кредитними спілками), ані роз-
горненої звітності. Тому взяти 
кредит у банку для придбання 
землі з огляду на нинішні від-
сотки за кредитом нереально. 
Пільгових кредитів для малих 
фермерів, попри обіцянки, поки 
що теж немає.

— А це означає пролетариза-
цію селянина, і далі, як варіант 
— розорення, еміграція?

— Такі варіанти подальшо-
го перебігу подій цілком імовір-
ні. І нині дуже хочеться, щоб на 
державному рівні було знайде-
но можливості підтримки саме 

малих господарств. Коли розпо-
чиналася аграрна реформа, то 
основною метою слугувало те, 
щоб створити сильного господа-
ря на українській землі, силь-
ного фермера, який житиме на 
ній і працюватиме. 

Адже це саме та категорія, 
яка живе і працює в селі. І про-
цеси, які природно розпочалися 
з пожвавленням реформи, по-
казали, що дуже багато україн-
ських власників земельних паїв 
виявили бажання обробляти їх 
самостійно. І ось на початку від-
криття земельного ринку варто 
підтримати цю категорію. Селя-
ни, об’єднавши паї членів роди-
ни, створюють господарства. І 
це вже мета земельної рефор-
ми, яку ставили в 1990-х ро-
ках. Але механізмів дієвої під-
тримки, на жаль, вони не ма-
ють. Тому це питання потрібно 
порушувати, шукати можли-
вості насамперед на загально-
державному рівні. Адже серед 
іншого це питання економічної 
та національної безпеки нашої 
країни.

Питання життєспроможнос-
ті фермера — це питання й про-
довольчої безпеки. Бо значну 
частину продукції, яку реалі-
зують на оптових і роздрібних 
продуктових, місцевих рин-
ках (овочі, фрукти, ягоди, зе-
лень, молочна продукція) виро-
бляють саме малі фермери, то-
му що великі компанії націле-
ні на експорт і здебільшого ви-
робляють експортоорієнтовану 
високомаржинальну продук-
цію. А саме внутрішню нішу, те, 
що споживаємо ми з вами, зде-
більшого   заповнюють малі та 
середні агроформування, фер-
мерські господарства й домо-
господарства.

Тому потрібно бачити цю про-
блему в комплексі, щоб розумі-
ти, на якому етапі, де має бути 
державне втручання і які захо-
ди держава повинна здійснити. 

— Експерти в публікаціях, 
зокрема на Укрінформі, гово-
рили про окремий орган, який 
би виконував функцію дер-
жавної установи, котра креди-
тувала б на пільгових засадах 
купівлю земель селянами. Чи 
зацікавилася влада цією про-
позицією?

— Залишаюся прихильни-
цею того, що має бути окремий 
фонд, який опікуватиметься 
цими питаннями, але мету його 
діяльності слід чітко виписати. 
До прикладу, показником ефек-
тивності його діяльності має бу-
ти кількість фермерських гос-
подарств, які вдалося залучи-
ти до програм підтримки. Тобто 
вони повинні бути самі зацікав-
лені в тому, щоб фермери ко-
ристувалися цими кредитами і 
ставали повноцінними учасни-
ками ринку.

Бажано робити так, щоб усі 
операції були максимально ав-
томатизовані. Це дасть змогу 
послабити людський чинник, 
унеможливити свідоме недо-
бросовісне втручання, і так за-
побігти корупційній складовій.

— І якщо протягом трьох ро-
ків цього не зроблять, то селя-
нин буде усунутий із ринку? 
Тоді заходять агрохолдинги — 
і все?

— Цей термін є значно корот-
шим, тому що якщо на сьогодні 
потенційно малі товаровироб-
ники не зможуть стати учасни-
ками земельного ринку, то че-
рез три роки це буде зробити в 
рази складніше. 

Тому про фінансові інстру-
менти й фінансові механізми 
потрібно було дбати ще вчо-
ра, вони мали б передувати від-
криттю ринку землі, тобто ці всі 
фінансові інструменти, про які 
говоримо, уже мали б працюва-
ти, і лише після того ухвалюва-
ти рішення про зняття морато-
рію. Легковажність у прийнятті 
рішень загальнодержавної ва-
ги, особливо якщо від них без-
посередньо залежить майбутнє 
країни, неприпустима.

А в нас відкрито земельний 
ринок, фонду гарантування 
кредитів не створено, лінії кре-
дитування для малого фермера 
недоступні.

Є ще одна перешкода: на сьо-
годні покупець земельної ді-
лянки має декларувати за-
конність отримання своїх ко-
штів. Безумовно, це правиль-
но. Але якщо говорити про ма-
лих виробників, то тут є серйоз-
на проблема. Усі мали б працю-
вати відкрито, прозоро, прода-
вати свою продукцію через без-
готівковий обіг, але тут потріб-
но врахувати, що це не фермер 
поставив себе в такі умови. У 
нас інституційно так склалося, 
що реалізувати свою продук-
цію досить часто він може про-
сто на полі, з-під комбайна, і на 
умовах, які встановлює посе-
редник. А перекупник пропонує 
розрахунок готівковий.

Тож звинувачувати і пере-
кладати повністю провину ви-
ключно на них теж не можна, 
бо це не їхня провина. Якщо на-
віть говорити про середні сіль-
ськогосподарські підприємства, 
в яких ніби більша фінансо-
ва спроможність, або про фер-
мерські господарства як юри-
дичні особи, то тут теж є певна 
проблема. Вона полягає в тому, 
що кошти, прибутки — все об-
ліковується на юридичній осо-
бі, підприємстві або фермер-
ському господарстві. Однак по-
купцем землі на першому етапі 
може бути лише фізична особа. 
Безумовно, це правильно, від-
повідає досвіду країн Європей-
ського Союзу. У більшості країн 
ЄС, і не тільки, покупцями ви-
значено лише фізичних осіб.

Проте тут виникає інша про-
блема: доходи в нас офіційно 
має юридична особа, а покуп-
цем виступає фізична, яка по-
винна підтвердити законність 
отриманих коштів. Те саме че-
кає на фермерське господар-
ство, яке, згідно із законодав-
ством України, також є юри-
дичною особою. Земельну ді-
лянку за умови купівлі купу-
ють на фізичну особу ферме-
ра. А придбані землі постави-
ти на баланс фермерського гос-
подарства чи підприємства нині 
не можна, тому що вони до 2024 
року залишатимуться власніс-
тю фізичної особи.

У нас одночасно із введенням 
ринку землі вводять і підвищені 
податки. Є законопроєкт №5600, 
схвалений у Верховній Раді в 
першому читанні, — про міні-
мальне податкове зобов’язання. 
Логічно на перших порах навпа-
ки, не встановлювати завище-
них податків або ввести пільгове 
оподаткування, щоб стимулюва-
ти новостворювані господарства, 
молодь до роботи на землі. Проте 
нині ми свідки іншого.

Один з аргументів, які наво-
дять на користь мінімально-
го податкового зобов’язання, — 
те, що навіть малі землекорис-
тувачі повинні платити такий 

самий податок, як і великі ком-
панії. Але умови, в яких працю-
ють агрохолдинги, й ті, в яких 
працюють малі фермери чи сі-
мейні ферми, абсолютно різні, і 
робити податкове вирівнюван-
ня між ними — це не про еконо-
мічну доцільність і надто не про 
соціальну рівність. 

— Широко відома теза, що 
більша частина української 
ріллі вже має господарів, попри 
десятиріччя мораторіїв на її 
продаж. Агрохолдинги — дій-
сність, у якій живемо. Як при-
мирити інтерес аграрного капі-
талу та середнього аграрія? Як-
що земля в оренді на 50 років, 
то вона у приватних руках на-
завжди, її й так немає?

— Якщо говорити про такі ін-
струменти, як довгострокова 
оренда або про емфітезис, який 
теж часто подають як прихо-
ваний механізм купівлі-прода-
жу земель, то в нас у законі чіт-
ко виписано, що максимальний 
термін оренди може бути до 50 
років. Тож якщо агрокомпанії 
уклали із власниками земельних 
паїв договори оренди на 49 років, 
згідно із законом, це можливо, 
тут немає жодних порушень.

У країнах Європейського Со-
юзу теж дуже широко викорис-
товують механізм оренди зе-
мель. Чимала кількість країн 
теж мають максимальні обме-
ження 50 років, коли фермер 
бере в оренду землю і працює 
на ній, але власником залиша-
ється інша особа. Навіть у Ки-
таї немає ринку земель, земля 
не продається, вона в держав-
ній власності, але дуже широ-
ко використовують механізм 
оренди. Там право оренди мож-
на придбати на земельних аук-
ціонах. А для ведення товар-
но-сільськогосподарського ви-
робництва  термін оренди може 
бути до 75 років. Тобто власник 
держава, але фермер на 75 ро-
ків може взяти право користу-
вання земельною ділянкою. І це 
нормальний механізм, бо нічого 
поганого в довгостроковій орен-
ді немає. Загалом частка орен-
дованих земель у Чехії стано-
вить 91%, Франції — 84%, Бель-
гії — 75%, Німеччині — 68%, Ес-
тонії — 62%, Швеції та Великій 
Британії — 44%.

І якщо апелювати до досвіду 
Європейського Союзу і того, як 
там вибудувано земельне зако-
нодавство, то ринок землі є. Але 
ринковий обіг функціонує так, 
що купують і продають право 
користуватися земельною ді-
лянкою для певних потреб. Як-
що йдеться про сільськогоспо-
дарські угіддя, то це право ко-
ристуватися земельною ділян-
кою для ведення сільського гос-
подарства або право користува-
тися земельною ділянкою для 
забудови. У країнах Європей-
ського Союзу одночасно одне 
право користування може на-
кладатися на інше.

Тому часто, коли говорять 
про ліберальний ринок в ЄС, 
не розуміють важливого нюан-
су. Ринок землі в країнах ЄС — 
це ринок прав користування, а 
не абсолютне право власності, 
те, яке на сьогодні прописано в 
українському законодавстві. На 
це вказують і європейські до-
слідники та фахівці.

Лана САМОХВАЛОВА, 
Укрінформ

Надруковано  
зі скороченнями

Доктор економічних наук  
Ольга ХОДАКІВСЬКА
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  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 73  

Кодексу законів про працю України
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Абзац дев’ятий частини першої статті 73 Кодексу законів про працю України 

(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти в та-
кій редакції:

«14 жовтня - День захисників і захисниць України».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
м. Київ  Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
14 липня 2021 року
№ 1643-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Рамкової угоди  

між Урядом України та Урядом Турецької Республіки 
про співробітництво у сфері будівництва житла  
для представників кримськотатарського народу  

та пільгових категорій громадян України
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Рамкову угоду між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співро-

бітництво у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського наро-
ду та пільгових категорій громадян України, вчинену 10 квітня 2021 року у м. Стам-
булі, яка набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, 
переданого дипломатичними каналами, про завершення кожною Стороною внутріш-
ньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Рамковою угодою, 
ратифікувати.

м. Київ  Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
14 липня 2021 року
№ 1644-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України  

щодо надання пільг окремим категоріям громадян 
України, які звертаються за вчиненням  

консульських дій
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) статтю 38 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 

р., № 39, ст. 383; 2013 р., № 33, ст. 436; 2020 р., № 48, ст. 433) доповнити частинами тре-
тьою і четвертою такого змісту:

«За вчинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських 
установах України справляється консульський збір у визначених законодавством роз-
мірах.

За вчинення нотаріальних дій за кордоном за зверненнями осіб, постраждалих вна-
слідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1 і 2; осіб з інвалідністю I 
та II груп, дітей з інвалідністю або законних представників, які діють від імені таких осіб 
з інвалідністю та дітей з інвалідністю; дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, та осіб з їх числа або законних представників, які діють від імені дітей-си-
ріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, консульський збір не справляється»;

2) частину четверту статті 20 Закону України «Про Єдиний державний демогра-
фічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 
716; 2016 р., № 34, ст. 593; 2020 р., № 44, ст. 382) після абзацу четвертого доповни-
ти новим абзацом такого змісту:

«За оформлення в ЗДУ паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у то-
му числі замість втраченого чи викраденого) особам, які не досягли шістнадцятиріч-
ного віку, особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним 
до категорій 1 і 2, особам з інвалідністю I та II груп, дітям з інвалідністю, дітям-сиро-
там, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа консульський 
збір не справляється».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вво-

диться в дію з 1 січня 2022 року.
м. Київ  Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
15 липня 2021 року
№ 1666-IX

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення А. Коваленко  

з посади голови Чернігівської обласної  
державної адміністрації

Звільнити КОВАЛЕНКО Анну Миколаївну з посади голови Чернігівської обласної 
державної адміністрації згідно з поданою нею заявою.

м. Київ  Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
4 серпня 2021 року
№ 342/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення В.Чауса  

головою Чернігівської обласної  
державної адміністрації

Призначити ЧАУСА В’ячеслава Анатолійовича головою Чернігівської обласної дер-
жавної адміністрації.

м. Київ  Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
4 серпня 2021 року
№ 343/2021

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

Національний науковий 
центр «Інститут механі-

зації та електрифікації сіль-
ського господарства» Націо-
нальної академії аграрних на-
ук України (ННЦ «ІМЕСГ») 
— відома наукова устано-
вою в Україні й за її межа-
ми. Понад 90 років, маючи 
в різні часи різні назви, ко-
лективи інституту і його ме-
режі самовіддано працюють 
над розв’язанням актуаль-
них проблем науково-техніч-
ного забезпечення сільсько-
го господарства, розробляю-
чи нові механізовані техноло-
гій й технічні засоби для їх ре-
алізації. 

Знакові розробки
За цей час багато розро-

бок і проєктів за участі йо-
го вчених стали знаковими. 
Зокрема вітродвигуни серії  
УНДІМ, напівгребеневий спо-
сіб вирощування картоплі, 
технології потокового збиран-
ня зернових і зернобобових 
культур з одночасним подріб-
ненням та вивезенням соломи 
з поля, приставки ППК-4 для 
збирання кукурудзи, трак-
тори Т-150К і Т-150 та їх мо-
дернізовані варіанти, тракто-
ри ЛТЗ-145 і ЛТЗ-155,  шлей-
фи сільськогосподарських ма-
шин до них, сімейство ярус-
них плугів ПНЯ-4-40, ПНЯ-6-
40 зі змінними робочими орга-
нами до тракторів класу 3 і 5 
та машини для безвідвально-
го обробітку і глибокого роз-
пушування ґрунту ПЩН-2,5, 
ЩП-3-70 та ЯР-70. 

За участі співробітників 
ННЦ «ІМЕСГ» розроблено і 
впроваджено у виробництво 
базову модель ґрунтозахисної 
системи землеробства з кон-
турно-меліоративною органі-
зацією території, машини для 
внесення мінеральних добрив 
СТТ-10, АВМ-8, ПШ-21,6, 
МВУ-5СПРО, МРД-4, МВД-
5, МВД-9, зернозбиральний 
комбайн КЗС-9-1 «Славутич», 
технічні засоби для після-
збиральної обробки врожаю 
з пневмовібровідцентровими 
робочими органами серії БЦС.

Спільно з фахівцями Інсти-
туту кормів розроблено тех-
нологію і технічні засоби для 
збирання, подрібнення й збе-
рігання зерна кукурудзи у во-
логому стані. Науковці ННЦ 
«ІМЕСГ» створили сімейство 
безрешітних молоткових дро-
барок, комплекс машин і об-
ладнання для доїння та пер-

винної обробки молока, шафу 
для керування освітлюваль-
ними установками тварин-
ницьких і птахівничих примі-
щень ПН-ТТЕ-40-380-50У3.

Вчені інституту обґрун-
тували перспективні на-
прями розвитку конструк-
цій  сільгосптехніки, систе-
ми машин для комплексної 
механізації виробничих 
процесів у рослинництві й 
тваринництві, розробили 
наукові основи формуван-
ня ефективної техніко-тех-
нологічної бази агропідпри-
ємств і створили багато ін-
ших розробок, які справно 
слугували і слугують агра-
ріям в роботі.

Не виняток і попередній 
п’ятирічний цикл досліджень 
ННЦ «ІМЕСГ» та його мере-
жі, адже успішно виконано 62 
проєкти. За підсумками цих 
досліджень і виконання ро-
біт за господарськими догово-
рами розроблено технологіч-
ні проєкти і технічні засоби, 
значну частину яких постав-
лено на виробництво або ви-
готовлено дослідні партії ма-
шин. Підсумком цих дослі-
джень стала наукова робота 
«Високо ефективні комплек-
си технічних засобів для ви-
рощування зернових та інших 
культур», яку 2018 року було 
удостоєно Державної премії 
України в галузі науки і техні-
ки. Упровадження у виробни-
цтво цих комплексів дало зна-
чний економічний ефект, який 
становить понад 2,4 мільярда 
гривень.

У стратегічній перспекти-
ві агропромислового вироб-
ництва вченим науково-до-
слідних установ агротехніч-
ного напряму варто терміно-
во скорегувати свою діяль-
ність у розширенні дослі-
джень, результати яких  ста-
нуть основою для технологіч-
ного і технічного переосна-
щення агросектору на осно-
ві впровадження високотех-
нологічних процесів, автома-
тизованих і роботизованих 
технічних засобів і систем. Це 
адресно створюватиме спри-
ятливі умови для росту рос-
лин і розвитку тварин, забез-
печить своєчасне виконан-

ня всіх технологічних опера-
цій з вирощування, збирання 
урожаю, первинної його об-
робки та зберігання сільгос-
ппродукції без втрат. Тільки 
таким шляхом можна мінімі-
зувати негативний вплив де-
фіциту робочої сили, прибра-
ти оператора із зони з підви-
щеним забрудненням, досяг-
ти екологізації агропромис-
лового виробництва та забез-
печити адаптацію агротехно-
логій до зміни клімату.

Нині у провідних країнах 
аналізують і вивчають зако-
номірності енергоощадних 
процесів дії робочих органів 
машин на ґрунтове середо-
вище, технологічні матеріа-
ли, рослини та їх урожай, зо-
крема для адресного забезпе-
чення комфортних умов росту 
та розвитку рослин і тварин, 
зменшення негативного впли-
ву на довкілля. Це стає мож-
ливим лише у разі автомати-
зації й комп’ютеризації стаці-
онарних і мобільних техноло-
гічних процесів і створення на 
основі отриманих результатів 
новітніх технологій і техніч-
них засобів. Природне праг-
нення науковців до прориву 
в дослідженнях і розробках, 
що стосуються кардинальних 
технологічних змін, здобуття 
новітніх знань та компетенцій, 
які сприятимуть створенню 
глобальних конкурентоспро-
можних продуктів.

Потроєний 
потенціал

Отже, для інтенсифікації 
вітчизняного дослідницько-
го процесу із зазначених нау-
кових напрямів є нагальна по-
треба у концентрації науко-
вих кадрів і матеріальних та 
фінансових ресурсів на прі-
оритетних напрямах. Це по-
требує реорганізації науко-
вих установ з технічних на-
ук, корегування тематики їх-
ніх досліджень, перепрофілю-
вання частини підрозділів та 
їхніх співробітників на вико-
нання нової тематики й запо-
чаткування наскрізного прин-

ципу створення новацій вче-
ними від ідеї до експеримен-
тального зразка у цеху та йо-
го апробації в умовах агрови-
робництва. Є нагальна потре-
ба переведення всіх наукових 
співробітників на конт рактну 
форму роботи як найдоскона-
лішу й найефективнішу.

Реалізацію названих захо-
дів у межах наявних вітчиз-
няних наукових установ і під-
приємств обмежує чинне за-
конодавство з питань управ-
ління науковими установами, 
із захисту прав працівників 
щодо зміни умов праці. Тому 
для активізації дослідницько-
го процесу з використанням 
досвіду та сучасних світових 
вимог президія Національної 
академії аграрних наук Укра-
їни постановою від 29 грудня 
2020 року №19/05 ініціювала 
утворення Інституту механі-
ки та автоматики агропромис-
лового виробництва НААН 
України, реорганізувавши 
шляхом злиття ННЦ «Інсти-
тут механізації та електрифі-
кації сільського господарства» 
із двома підприємствами його 
мережі — Запорізьким науко-
во-дослідним центром з меха-
нізації тваринництва та Дер-
жавним підприємством «Аг-
ромаш». 

Відповідно до клопотан-
ня Міністерства освіти і нау-
ки України, 28 липня 2021 ро-
ку Кабінет Міністрів Укра-
їни ухвалив розпоряджен-
ня №853-р «Про погодження 
утворення Інституту механі-
ки та автоматики агропромис-
лового виробництва Націо-
нальної академії аграрних на-
ук України».

Колективи трьох об’єд-
наних установ, без сумніву, 
мають високий професійний і 
творчий рівень. Вчені, інжене-
ри, проєктанти завжди праг-
нули і прагнуть оригінально 
розв’язувати складні науко-
во-технічні проблеми, бути на 
вістрі наукового пошуку. Тож 
наполегливо працюючи, вони 
неодмінно досягнуть позитив-
них результатів, яких від них 
очікує агросектор і держава.

Український культиватор 
для органічного 
землеробства КВАНТ-12 
створено ННЦ «ІМЕСГ»  
на замовлення Героя 
України Семена Антонця 
(на фото праворуч) 
і випробувано на полях  
ПП «Агроекологія»  
на Полтавщині 

Концентрація зусиль  
сприяє розвитку 

НА ВИМОГУ ЧАСУ. Кабінет Міністрів розпорядженням 
погодив утворення Інституту механіки та автоматики 
агропромислового виробництва Національної академії 
аграрних наук України

Кабінет Міністрів України з глибоким 
сумом сповіщає, що 5 серпня 2021 р. 
на 81-му році пішов з життя український 
державний діяч 

МАРЧУК Євген Кирилович. 
Його роль у державотворенні Украї-

ни важко переоцінити. Він був першим 
очільником Служби безпеки (1991—
1994) після проголошення незалежнос-
ті України, четвертим Прем’єр-міністром 

України (1995—1996), міністром оборони України (2003—2004). 
Працюючи на найвищих державних посадах, завжди вірив у си-
лу і міць України і своєю наполегливою та відданою працею до-
помагав її розбудовувати.

Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким покійного.
Світла пам’ять про Євгена Кириловича назавжди залишиться 

в наших серцях і в історії України.
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«Літературна скриня» об’єднує карпатських 
письменників 
ЕКСПОЗИЦІЯ. Майстри слова готують творчі здобутки до 30-річчя Незалежності України

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Два роки тому створено Народ-
ний літературний музей За-

карпаття. За цей час заклад став 
одним з важливих культурних 
центрів краю. Тут із повагою став-
ляться і по крихтах збирають усе, 
що може свідчити про творчі здо-
бутки письменників, складну, час-
то трагічну історію літературних 
змагань у цьому найзахіднішому 
регіоні України.  

Місце для творчого 
спілкування

«На засіданні правління спіл-
ки ми вирішили, що потрібно ство-
рити музей, який був би не просто 
хатою-читальнею, а літературно-
науковим, методичним центром 
карпатського регіону, — ділиться 
думками завідувач цього закладу 
Василь Густі і продовжує: — Роз-
ташування Закарпаття спонукає 
до творчого спілкування з іншими 
областями України, краями в су-
сідніх Угорщині, Словаччині, Ру-
мунії, Польщі. 

Звичайно, тісні контакти з ві-
тчизняними й українськими пись-
менниками сусідніх країн мали б 
знайти відображення в діяльнос-
ті музею. Обласна рада нас під-
тримала рішенням сесії, і створе-
но філію Закарпатського худож-
нього музею імені Йосипа Бок-
шая «Народний літературний му-
зей Закарпаття». По-іншому йо-
го ще можна назвати «літератур-
на скриня».

Закарпатський поет і перекла-
дач Василь Густі, який нещодав-
но відзначив 70-річчя, три термі-
ни очолював Закарпатську облас-
ну організацію Національної спіл-
ки письменників України. І тоді, й 
раніше він був активним учасни-
ком літературного процесу в об-
ласті, знайомий чи не з усіма коле-
гами по цеху, які творили і творять 
на Закарпатті. Не випадково саме 
йому довірено очолити цю «літе-
ратурну скриню», в якій об’єднано 
всі часи, всі майстрів художнього 
слова краю. 

Василь Петрович поки що тут 
один-єдиний працівник. Але маю-
чи підтримку колег, рідних і близь-
ких письменників, багатьох з яких 
немає серед живих, він вже зробив 
багато. Систематизував експози-
цію за хронологією розвитку літе-
ратурного процесу і персоналіями, 
їхнім внеском у літературу. 

За два роки кількість експонатів 
зросла від 800 до понад 4 тисяч. Це 
і книжки, і рукописні твори, ав-

тографи та речі, якими користу-
валися письменники Закарпаття. 
Велику частку надбань станов-
лять видання, які подарували му-
зеєві літератори-побратими з Га-
личини, Буковини, сусідніх кра-
їн, де творять українською або пе-
рекладають з неї угорською, сло-
вацькою, румунською, польською 
мовами. 

Основу заклало давнє 
Євангеліє

Розпочинаючи екскурсію музе-
єм, Василь Густі привертає увагу 
до давнього рукописного Королев-
ського Євангелія, вік якого — по-
над шість століть. За консультаці-
ями науковців зусиллями фахівців 
кафедри дизайну Закарпатсько-
го художнього інституту (нині За-
карпатська академія мистецтв) на 
чолі з кандидатом мистецтвознав-
ства художницею Одаркою Дол-
гош, цінна рукописна пам’ятка по-
бачила світ у вигляді факсиміль-
ного видання «Королевське Єван-
геліє 1401 року». 

Заглибитись у літературну ми-
нувшину краю дають змогу твори 
письменників-будителів Олексан-
дра Духновича й Олександра Пав-
ловича, їхніх попередників Ми-
хайла Лучкая, Василя Довговича 
та інших. Є й зразки видань пер-
ших письменників Закарпаття, які 
закладали основи української лі-
тератури, Олександра Маркуша 
та Луки Дем’яна.

На початку 1920-х на Закарпат-
ті бурхливо розвивалась україн-
ська література. А саме тоді, коли 
цей край став домівкою для твор-
ців художнього слова, котрі пе-
реїхали з іншого боку Карпат, — 
Галичини, Волині, Наддніпрян-
щини. Серед літераторів того ча-
су найвідоміші Василь Пачов-
ський, Володимир Бірчак, Спи-
ридон Черкасенко, Олег Ольжич, 
Улас Самчук, Марійка Підгірян-
ка. Вони відіграли важливу роль 
у становленні когорти письменни-
ків, які народилися й виросли на 
Закарпатті, — Василя Гренджі-
Донського, Зореслава, Юрія Ста-
нинця, Федора Потушняка, Юлія 
Боршоша-Кум’ятського, Івана 
Чендея, Юрія Керекеша. Твори 
цих майстрів художнього слова 
займають чільне місце і в літера-
турі краю, і в музеї.

Трагізм минулого  
і велич сьогодення

Василь Густі в екскурсії музе-
єм виокремлює трагічні сторінки, 
яких не оминуло письменництво 
краю. Чимало яскравих його пред-
ставників загинули в період Другої 
світової війни у німецьких концта-
борах або зазнали репресій у піс-
лявоєнний період — у сталінських 
катівнях. Серед них Августин Во-
лошин, Марко Бараболя, Іван Ір-
лявський, Дмитро Вакаров, Ан-
дрій Карабелеш, Андрій Патрус-
Карпатський. Їхні твори форму-

вали світогляд і майстерність на-
ступних поколінь письменників. 

Один з найпомітніших в експо-
зиції стенд із лауреатами Націо-
нальної премії імені Тараса Шев-
ченка. Їх Закарпаття подарувало 
Україні аж сім: Іван Чендей, Олек-
са Мишанич, Петро Скунць, Пе-
тро Мідянка, Мирослав Дочинець, 
Дмитро Кремінь, Оксана Луциши-
на. Таку велику за чисельністю ко-
горту письменників — лауреатів 
Шевченківської премії непросто 
знайти в інших регіонах України.

А ось під склом речі із творчої 
робітні письменників. Тут і допо-
топні чорнильниці, і набір ручок, 
які тримали в руках відомі автори, 
друкарська машинка тощо. 

«А ця попільниця неодноразова 
літала приміщенням. Її кидав Пе-
тро Скунць», — з усмішкою зазна-
чає Василь Густі. 

На почесному місці — військові 
нагороди літераторів за їхні бойо-
ві заслуги у війні.

Твори мовами меншин
На багатонаціональному За-

карпатті рідною мовою писали, 
створюючи високохудожні тво-
ри, угорці, румуни, росіяни, сло-
ваки, німці, роми. Їхні доробки 
теж не залишилися осторонь: на 
стендах представлено  видання 
різних років, творчі біографії їх-
ніх авторів. 

Привертають увагу численні 
книжки, що презентують україн-

ську, зокрема закарпатську літе-
ратуру, фольклор угорському чи-
тачеві. Вони регулярно виходять 
в Угорщині, де інтерес до звичаїв, 
фольклору, культурних надбань 
українського краю, що сусідить із 
цією країною, традиційний. 

Чимало двомовних книжок, у 
яких художні тексти подано пара-
лельно українською й угорською. 
Це полегшує іноземцям вивчення 
мови Шевченка, дає змогу відчути 
дух оригіналу. У цьому контексті 
слід згадати видання з переклада-
ми Шевченкового «Кобзаря». Усі 
їх подарували музеєві автори-пе-
рекладачі.

Будівничі мостів  
між країнами

Літератори — будівничі мостів, 
що єднають країни. Про це свід-
чать давні творчі зв’язки закар-
патських письменників з колегами 
із сусідніх країн, які писали або пи-
шуть українською. Це Олена Руд-
ловчак, Іван Яцканин, Юрій Бача, 
Надія Ворхол, Мирослав Ілюк та 
чимало інших, які живуть у Сло-
ваччині. Микола Корсюк, Михайло 
Гафія Трайста живуть у Румунії, а 
Сергій Степа — в Угорщині.

Розвивати ці зв’язки у міжна-
родному вимірі допомагають фес-
тивалі «Карпатська ватра», істо-
рію яких фіксує музей. «Горить, 
горить «Карпатська ватра» — вог-
ненна пісня неба і землі», — напи-
сав про них поет Дмитро Кремінь. 
На ці заходи з’їжджаються пое-
ти й прозаїки, фольклористи, лі-
тературознавці, щоб поділитися 
творчими набутками, презенту-
вати свої видання тощо. У мину-
лі роки таких форумів відбулося 
вже п’ять. Але через події на схо-
ді України та пандемію літера-
турний фест не відбувався остан-
ні кілька років. У Закарпатській 
письменницькій організації спо-
діваються, що через якийсь час 
полум’я ватри, запаленої літера-
торами, знов розгориться. 

Із нагоди 30-річчя Незалежнос-
ті України організатор і хранитель 
фондів музею Василь Густі вла-
штував книжкову виставку. 

«Вона засвідчує, що наші пись-
менники завжди були в передо-
вих лавах тих, хто боровся за не-
залежність Української держави, 
її розбудову, — розповідає Василь 
Петрович. — Такими самими по-
слідовними і невтомними вони за-
лишаються й нині. Це підкреслює 
добірка цих видань, публікацій ба-
гатьох письменників Закарпаття 
— представників різних поколінь і 
літературних жанрів».

І зазвучить наш гімн  
по всьому світі!

Відділ регіональних  
проєктів та кормережі 

«Урядового кур’єра»

ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. 
У Вінниці Подільський камер-
ний хор «Леонтович-капе-
ла» Вінницької обласної фі-
лармонії ім. Миколи Леонто-
вича з нагоди 30-річчя Неза-
лежності України започатку-
вав патріотичну акцію з вико-
нання гімну України. Про це 
на своїй сторінці у фейсбуці 
повідомила керівниця «Леон-

тович-капели» Ольга Бабо-
шина.

Учасники камерного хору 
запропонували долучитися 
солістів-вокалістів, ансамблі, 
хорові колективи, оркестри, 
артистів інструментального 
жанру, народно-аматорські, 
професійні, навчальні й дитя-
чі колективи і виконати гімн 
нашої держави. За словами 
Ольги Бабошиної, ініціатори 
заходу хочуть, щоб він охопив 
виконавців не тільки з Украї-
ни, а й українців, які живуть 

у різних куточках світу. Во-
ни пропонують виконати гімн 
України та опублікувати свої 
відеороботи у соцмережах з 
хештегом #30роківНезалеж-
ностіУкраїни_ГімнУкраїни.

«Леонтович-капела» за-
кликала мистецькі колекти-
ви в такий спосіб привітати 
Батьківщину з річницею не-
залежності. Виконання гімну 
вінницькі хористи вже зняли, 
заспівавши його на схилах 
Південного Бугу, і розмістили 
відео у соцмережі.

День Іллі в музеї Рєпіна
СВЯТО. День Іллі цьо-

го тижня відбудеться у ху-
дожньо-меморіальному му-
зеї І.Ю. Рєпіна у Чугуєві на 
Харківщині. Під час музейно-
го свята на відвідувачів чекає 
багато цікавих і пізнаваль-
них активностей, серед яких 
політематичні музейні плат-
форми, квест «Чи знаєте ви 
Рєпіна?», безплатне відвіду-
вання образотворчих експо-
зицій, виставка-ретроспек-
тива, фотолокації, оглядові 
автобусні екскурсії та оригі-
нальні лекції. Музейне свято 
напередодні дня народження 

Іллі Рєпіна має на меті вша-
нувати пам’ять великого жи-
вописця, батьківщина якого 
— місто Чугуїв. 

«Сподіваємося, що наша 
ініціатива щорічного свят-
кування не тільки дня наро-
дження Іллі Рєпіна 5 серп-
ня, а його іменин надасть 
можливостей шанувальни-
кам творчості живописця 
розширити свої знання про 
його неповторну образот-
ворчу спадщину», — зазна-
чили у департаменті куль-
тури і туризму Харківської 
ОДА.

5 серпня відбудеться за-
криття Міжнародного рє-
пінського пленеру та наго-
родження переможців кон-
курсу на здобуття премії  
ім. І. Рєпіна.

Ілля Рєпін народився в Чу-
гуєві 1844 року. Коли був 
студентом Петербурзької 
академії мистецтв, часто 
приїжджав у рідне містечко. 
Нині в експозиції художньо-
меморіального музею І. Рє-
піна поряд із сотнями інших 
експонатів зберігаються де-
сять робіт пензля знамени-
того земляка.

У музеї зберігається прапор зі сходу України, який подарували бійці-атовці, з автографами
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ПОДОРОЖ У ЧАСІ

Тіні забутих предків блукають у Легедзиному
ДЖЕРЕЛА. На Черкащині можна зануритися у глибину віків, доторкнутися до надбань 
Трипільської культури і відчути життя прадідів

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Подорожі в часі, виявля-
ється, не така вже й не-

здійсненна мрія. Принаймні, 
побувавши в Легедзиному 
на Черкащині, обов’язково 
наштовхнешся на думку 
про машину часу, яка змо-
гла б повернути нас у мину-
ле хоч на кілька тисяч ро-
ків. Тоді тут дозрівали хліб-
ні ниви, зеленіли пасовись-
ка, виднілися розмальова-
ні хати трипільців, вітер до-
носив димок від вогнищ, пе-
ремішаний із запахом смач-
ної їжі. Біля домівок бави-
лися діти.

Найбільше у 
світі стародавнє 
поселення 

Саме таку можливість 
уявної мандрівки в часі дає 
місцевий музей Трипіль-
ської культури. У ньому зі-
брано, як розповів директор 
історико-культурного за-
повідника Владислав Чаба-
нюк, одну з найбільших ко-
лекцій Трипільської куль-
тури на Черкащині. Є ве-
летенські глечики для збе-
рігання зерна, голки з кіс-
ток, фігурки людей, залиш-
ки жорен і так звана біно-
клеподібна посудина, яка 
стала символом Трипіль-
ської культури. Вважають, 
що вона слугувала для ви-
кликання дощу. Є в музеї й 
ложка, виготовлена з кіст-
ки, черпак з рога оленя, зер-
нотерка, фарботерка й фар-
би, вироби з кременю — но-
жеподібні дуже гострі кре-
мінні пластини.

Трипільська культу-
ра найдавніша і, можли-
во, найтаємничіша з відо-
мих на сьогодні історикам 
культурних утворень на те-
риторії сучасної України. 
Більшість фахівців дату-
ють пам’ятки цієї культури 
IV—III тисячоліттям до н. 
е. Не вщухають запеклі су-
перечки навколо проблеми 
етнічної ідентифікації цієї 
культури: суто українська, 
праслов’янська, скіфська, 
іранська, навіть шумерська. 

Відповісти на численні за-
питання науковців можуть 
комплексні дослідження не 
тільки певних матеріаль-
них пам’яток цієї та спорід-
нених культур Сходу, пра-
давніх слов’ян, германців, 
балтів, а й аналіз мов Євра-
зії III та II тисячоліть до н. 
е., міфології тодішніх наро-
дів, їхніх релігійних та сві-
тоглядних уявлень. 

На околицях Легедзино-
го уже не один десяток ро-
ків розкопують найбільше 
у світі поселення часів Три-
пільської культури. Зна-
йдений тут посуд, фрагмен-
ти  інструментів праці, на-
конечники стріл, гачки та 
багато інших артефактів 
лягли в основу музею. Відо-
мо понад 2000 трипільських 
поселень, з яких три десят-
ки гігантів площею більш 
як 100 гектарів. Відкриття 
цих поселень в 1960-ті ро-
ки стало науковою сенсаці-
єю. Більшість гігантів роз-
ташовано на Черкащині, що 

й зумовило створення запо-
відника «Трипільська куль-
тура» саме тут. 

Найбільшим у світі посе-
ленням мідно-кам’яної  до-
би вважають поселення 
Тальянки площею 450 гек-
тарів, яке існувало у IV—
III тисячоліттях до н.е. Йо-
го, як і інші, систематич-
но досліджують археоло-
ги. Ось і цього літа побли-
зу Легедзиного, як повідо-
мив керівник робіт, праців-
ник Інституту археології  
кандидат історичних наук 
Дмитро Чорновіл, експе-
диція археологів уже діс-
тала з-під землі рештки 
житла та посуду. Як заува-
жив науковець, це найкра-
ще досліджено серед ба-
гатьох трипільських посе-
лень, які розкопували. Піс-
ля реставрації артефакти 
віддадуть до єдиного в Єв-
ропі заповідника, присвя-
ченого цій культурі.

За словами заступника 
керівника експедиції Еду-
арда Овчинникова, знайде-
ний посуд старший за єги-
петські піраміди, на ньому 
можна розгледіти харак-
терний для трипільської 
епохи малюнок. В експози-
ції музею вже є кераміка 
з розписом. Як припуска-
ють дослідники, зауважує 
Владислав Чабанюк, на 
кубках тоді робили са-
кральні зображення, 
закодовували пев-
ну інформацію. 
Її ще нале-
жить роз-
шифру-
вати.

Хто вони  
й звідки?

Залишки трипільських 
будинків нині вже під чима-
лим шаром чорнозему. Але 
аграрії, застосовуючи гли-
боку оранку, за останні де-
сятиріччя дістали части-
ну з того, що збереглося, на 
поверхню. Однак основна 
кількість досі під землею.

Недавно тут знайшли за-
лишки ще трьох трипіль-
ських жител. Допомогли 
розшукати їх геомагнітні 
знімки. За цими залишками 
можна відтворити їхню ар-
хітектуру, внутрішнє обла-
штування. 

Як стверджують науков-
ці, ці поселення можна ви-
вчати роками, та нині їх 
слід зберегти. Десять ро-
ків тому дослідження на-
шим науковцям допомага-
ли проводити німецькі ге-
офізики. Завдяки сучасній 
техніці вдалося побачили, 
де містилася кожна три-
пільська хата з точністю до 
10 сантиметрів. До речі, як 
виявили німці, найбільшу 
кількість меду збирали са-
ме трипільці.

Потрапивши на терито-
рію заповідника, мимоволі 
намагаєшся уявити старо-
давніх людей, які тут жили. 
Якими вони були? Звідки 
взялися і куди зникли? Як 
розповідають у музеї, нині, 
особливо влітку, сюди при-
їжджає чимало охочих, аби 
спробувати пожити у від-
твореній ентузіастами три-
пільській хаті, взяти участь 
у толоці-будівництві, вилі-
пити глиняну фігурку бо-
гині, навчитися прадавньо-
го танцю. Хоч на хвилину 
відчути себе далеким пред-
ком, який радів уранішньо-
му сонцю, рясному дощеві, 
простій роботі, дитячому го-
мону. 

Створений 2002 року на 
основі найбільшого із три-
пільських поселень-гіган-
тів  Тальянки (інші гіганти 
— Чичиркозівка, Майда-
нецьке та Доброводи), му-
зей Трипільської культу-
ри в селі Легедзиному вхо-
дить до складу державного 
історико-культурного запо-
відника «Трипільська куль-
тура», розташованого на те-
риторії двох районів Чер-
кащини — Уманського та 
Звенигородського. Цей му-
зей — об’єкт незавершено-
го будівництва, комуналь-
ний заклад обласної ради, 
який перебуває у підпоряд-
куванні управління культу-
ри та охорони культурної 
спадщини облдержадміні-
страції.

Вражає відтворена му-
зейниками разом із сіль-
ськими ентузіастами дво-
рівнева хата трипільців. 
На це, за словами директо-
ра заповідника, пішло кіль-
канадцять кубів лісу, три 
тижні та 6 тисяч доларів, 
які  надав на будівництво 
один із закордонних теле-
каналів. 

Намагалися максимально 
достовірно відтворити жит-
ло. Основа хати дерев’яна. Її 
обліплювали глиною, пере-
мішаною з половою, штука-
турили. Оздоблювали ста-
родавнім пігментом — вох-
рою. Печі й комини розма-
льовували кольоровими ві-
зерунками. А навколо бу-
динків завжди були квітни-
ки, на яких садили волош-
ки, мальви, чорнобривці то-
що. 

На першому поверсі, як 
правило, зберігали за-

паси продовольства 
і предмети побу-

ту. Самі меш-
канці займа-

ли другий 
поверх. 

Для даху використовували 
очерет або солому. 

Як розповідають у музеї, 
бували й інші варіанти жит-
ла, яке для тодішніх людей 
було священним. Трипільці, 
як і ми, українці, були чудо-
вими господарями, тримали 
худобу, вели господарство, 
а собака й кішка були май-
же членами сім’ї.

Та не тільки вони. Вуж 
і змія — центральний об-
раз Трипільської культу-
ри. Знайдено багато горщи-
ків із зображенням плазу-
нів. До вужа ставилися при-
хильно і в українській куль-
турі, приносили йому мо-
лока, а зробити шкоду ву-
жу, вбити змію вважали за 
страшний гріх. 

Кілька десятків будин-
ків утворювали село, в яко-
му зазвичай мешкало 600—
700 людей. Орії, тобто орачі 
(так, за твердженням дея-
ких дослідників, у старови-
ну називали можливих ге-
нетичних українців), пер-
шими у світі приручили ко-
ня, винайшли колесо і плуг. 
Вони першими окультури-
ли жито, пшеницю, просо, а 
знання з рільництва та на-
родних ремесел понесли по 
всьому світі. Селилися най-
частіше на високих берегах 
річок, часом перегороджу-
ючи їх, утворюючи став-
ки, будуючи водяні млини. 
Звичайно на ставках і річ-
ках плавала свійська і дика 
водоплавна птиця. На Над-
дніпрянщину, за тверджен-
ням археолога Михайла Ві-
дейка, вони прийшли з Пів-
денного Бугу, поступово ру-
хаючись на північ і схід.

За відомостями, що їх 
вдалося одержати дослід-
никам, трипільці дбали про 
благоустрій своїх поселень. 
У центрі сіл і міст завжди 
був величезний майдан (у 
Тальянках — площею май-
же 60 гектарів). Тут, оче-
видно, в разі потреби зби-
рався народ, здійснювали 
культові дії. Навколо май-
дану територію  забудову-
вали по кругу. Вулиці було 
добре впорядковано. Навко-
ло міста будували оборонні 
вали для захисту від ворогів 
і хижих звірів. Пізніше роль 
оборонних споруд відігра-
вав крайній зовнішній ряд 
будинків.

Першим був… 
простий чоловік 

Блукаючи стародавнім 
поселенням, мимоволі зга-
дуєш симоненківські рядки: 

Першим був не Господь
і не геній,
першим був —
простий чоловік.
Він ходив
по землі зеленій
і, між іншим,
хлібину спік.
Як вважають науковці, 

трипільська цивілізація бу-
ла революційним проривом 
у світовій історії. Трипіль-
ці вперше у світі здійснили 
перехід від споживацько-
го господарства до виробни-
цтва. Хліборобство для них 
стало основою життя. Ви-
рощували пшеницю, кілька 
сортів ячменю, овес, просо, 
бобові, жито, коноплі. Ма-

ли городи, сади і виноград-
ники.

Трипільці винайшли 
ткацький верстат. Тому на 
відміну від північних і пів-
нічно-східних сусідів, що як 
одяг використовували шку-
ри тварин, трипільці-орії 
одягалися в чудові домотка-
ні вбрання. Одяг був гарним 
і різноманітним. Жінки но-
сили різної довжини прита-
лені сукні, спідниці, сороч-
ки. Усе це прикрашали ви-
шивкою. Мали кілька видів 
шкіряного взуття. Загалом 
трипільці були дуже пишно 
вбрані, і зовнішній вигляд 
їхніх жінок нагадував ни-
нішніх українок чи білору-
сок, одягнених у національ-
ні строї.   

Однак через 50—100 ро-
ків вони спалювали свої по-
селення. Чому? Як вважа-
ють деякі  дослідники, пе-
реходити на нові землі зму-
шувало виснаження ґрун-
ту. Проте цю загадку давніх 
міст науковці не розгадали 
й досі. Спочатку руйнували 
піч — серце хати. Потім спа-
лювали все житло. Палили 
хати лише на нашій терито-
рії та на території теперіш-
ньої Румунії. 

Владислав Чабанюк вва-
жає, що це було ритуальне 
дійство. Тодішні жителі по-
селень  вбачали у вогні ди-
вовижну силу очищення. Гі-
потези про ритуальне спа-
лення будівель дотримуєть-
ся багато істориків та архе-
ологів. Проте дехто називає 
як можливу причину по-
жеж численні зовнішні чин-
ники. Приміром, не рідкістю 
були тоді напади ворожих 
племен. 

Чому зникли трипільці, 
культура яких на той час 
була найрозвиненішою у 
світі? На думку науковців, 
головна причина занепаду 
трипільської цивілізації — 
зміна клімату. Кліматичні 
умови, в яких ця культура 
розквітла, кардинально змі-
нилися. На території Укра-
їни таке відбувалося — від 
трипільців до Русі — п’ять 
разів. І тільки з часів Русі 
ми мали більш-менш посту-
пальний розвиток. 

У давні часи стало сухіше, 
врожаї збідніли. Кількість 
жителів у протомістах не-
впинно зростала, тому лю-
ди будували нові городища, 
вирубували ліси, виснажу-
вали землі, винищували ди-
чину. Голод спричиняв між-
племінні війни, які ослаблю-
вали трипільців. Вони часом  
ставали жертвами інших 
низькорозвинених племен. 
Поступово побут трипільців 
біднішав, змінювався роз-
пис кераміки, зникали міста.

Проте трипільці не зги-
нули безслідно. Вони зали-
шили нам високорозвинену 
культуру, яка передалася 
слов’янам, а потім — і укра-
їнцям. Любов до землі, хлі-
боробство, приручена сви-
ня, хати-мазанки — усе це 
стало нашим, українським 
надбанням.

Археологи з’ясували, що 
стародавня цивілізація, ви-
никнувши на території су-
часної України понад 6 ти-
сяч років тому, проіснувала 
майже 25 століть.Побувати у відтвореній ентузіастами хаті предків — особливі відчуття
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У давньому будинку стіл — центр родини, як і зараз у нас
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ДОКУМЕНТИ
  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо ставки податку 
на додану вартість при оподаткуванні 
операцій з постачання окремих видів 

сільськогосподарської продукції
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради Украї-

ни, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У підпункті «г» пункту 193.1 статті 193 цифри і слова «0102, 0103, 0104 10, 

0401 (в частині молока незбираного), 1002, 1004, 1204 00, 1207, 1212 91» та сло-
ва і цифри «крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визна-
чених у пункті 197.18 статті 197 цього Кодексу» виключити.

2. У підрозділі 2 розділу XX «Перехідні положення»:
в абзаці першому пункту 541 слова «Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій 
з постачання на митній території України та ввезення на митну територію Укра-
їни окремих видів сільськогосподарської продукції» замінити словами «Зако-
ном України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки 
податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогос-
подарської продукції»;

доповнити пунктом 542 такого змісту:
«542. Установити, що для платників податку на додану вартість, які здійсню-

ють операції з постачання на митній території України та ввезення на митну те-
риторію України сільськогосподарської продукції (товарів), що класифікується 
за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині моло-
ка незбираного), 1002, 1004, 1204 00, 1207, 1212 91, у зв’язку з встановленням 
ставки податку на додану вартість 20 відсотків на ці операції, встановлюються 
такі особливості:

1) у разі якщо перша подія при постачанні товарів, визначених абзацом пер-
шим цього пункту, відбулася до набрання чинності Законом України «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вар-
тість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподар-
ської продукції», перерахунок ставки податку на додану вартість і суми податку 
на дату настання другої події не здійснюється;

2) у разі якщо після набрання чинності Законом України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при 
оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської про-
дукції» відбувається повернення попередньої оплати (авансу) або поставлених 
товарів, визначених абзацом першим цього пункту, у зв’язку зі зменшенням 
кількості або вартості таких товарів, перша подія при постачанні яких відбула-
ся до вказаної дати, коригування сум податкових зобов’язань з податку на до-
дану вартість здійснюється, виходячи із ставки податку на додану вартість 14 
відсотків;

3) у разі якщо після набрання чинності Законом України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при 
оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської про-
дукції» відбувається постачання товарів, визначених абзацом першим цього 
пункту, або перерахування коштів у зв’язку із збільшенням кількості або вартос-
ті таких товарів, перша подія при постачанні яких відбулася до вказаної дати, ко-
ригування сум податкових зобов’язань з податку на додану вартість здійснюєть-
ся, виходячи із ставки податку на додану вартість 20 відсотків.

У разі здійснення платником податку операцій з постачання на митній тери-
торії України товарів, визначених абзацом першим цього пункту, які були при-
дбані до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податково-
го кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при оподаткуванні 
операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції», за таким 
платником податку зберігається податковий кредит з податку на додану вартість 
у розмірі, який був нарахований при придбанні таких товарів».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, 

та застосовується до податкових періодів, починаючи з першого числа місяця, 
наступного за місяцем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності 
цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реаліза-
ції цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральни-

ми органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із 
цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
1 липня 2021 року
№ 1600-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу України  
про адміністративні правопорушення  

щодо посилення відповідальності  
за вчинення домашнього насильства  

та насильства за ознакою статі
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Частину першу статті 15 викласти в такій редакції:
«Військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти під час проходжен-

ня зборів, а також особи начальницького складу Національного антикорупційно-
го бюро України, рядового і начальницького складу Державної кримінально-ви-
конавчої служби України, служби цивільного захисту, Державного бюро розслі-
дувань, поліцейські несуть відповідальність за адміністративні правопорушення 
за дисциплінарними статутами. За порушення правил, норм і стандартів, що сто-
суються забезпечення безпеки дорожнього руху, санітарних норм, правил полю-
вання, рибальства та охорони рибних запасів, митних правил, вчинення право-
порушень, пов’язаних з корупцією, вчинення домашнього насильства, насиль-
ства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або не-
повідомлення про місце свого тимчасового перебування у разі винесення тер-
мінового заборонного припису, порушення тиші в громадських місцях, неправо-
мірне використання державного майна, незаконне зберігання спеціальних тех-
нічних засобів негласного отримання інформації, невжиття заходів щодо окре-
мої ухвали суду, ухилення від виконання законних вимог прокурора, порушення 
законодавства про державну таємницю, порушення порядку обліку, зберігання 
і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять 
службову інформацію, зазначені особи несуть адміністративну відповідальність 
на загальних підставах. До зазначених осіб не може бути застосовано громад-
ські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт. У разі притягнення та-
ких осіб до відповідальності за вчинення домашнього насильства, насильства за 
ознакою статі направлення особи, яка вчинила таке насильство, на проходження 
програми для осіб, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою 
статі, здійснюється на загальних підставах».

2. Статтю 1732 викласти в такій редакції:
«Стаття 1732.  Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою  

статі, невиконання термінового заборонного припису  
або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування

Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, тобто умисне 
вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи 
економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило тілесних 
ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, 
іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, то-
що), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічно-
му здоров’ю потерпілого, а так само невиконання термінового заборонного при-
пису особою, стосовно якої він винесений, або неповідомлення уповноваженим 

підрозділам органів Національної поліції України про місце свого тимчасового 
перебування в разі винесення такого припису, -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти 
до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до десяти діб.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративно-
му стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока 
до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб».

3. У пункті 1 частини другої статті 262 слова «вчиненні насильства в сім’ї» за-
мінити словами «вчиненні домашнього насильства, насильства за ознакою ста-
ті, невиконання термінового заборонного припису», а слова «дрібної спекуляції» 
— словами «дрібної крадіжки».

4. У частині другій статті 268 цифри «1732» виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності 

цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реаліза-

ції цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами 

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

м. Київ
1 липня 2021 року
№ 1604-IX

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розвитку інституту 
старост

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Виборчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2020 р.,  

№№ 7-9, ст. 48):
1) пункти 6, 7 і 10 частини третьої статті 89 викласти в такій редакції:
«6) реєстрацією його кандидатом на пост Президента України, а також кан-

дидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у 
депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, місь-
кого голови, якщо такі вибори проводяться одночасно з виборами Президен-
та України;

7) реєстрацією його представником кандидата на пост Президента України у 
Центральній виборчій комісії, довіреною особою кандидата на пост Президента 
України, а також довіреною особою кандидата у депутати місцевої ради або кан-
дидата на посаду сільського, селищного, міського голови, представником, упо-
вноваженою особою місцевої організації партії, уповноваженою особою суб’єкта 
процесу референдуму, представником ініціативної групи в Центральній виборчій 
комісії, офіційним спостерігачем, якщо процес таких виборів чи референдуму 
проводиться одночасно з виборами Президента України»;

«10) входженням його до іншої виборчої комісії будь-якого рівня, що здій-
снює підготовку та проведення виборів Президента України, а також виборів де-
путатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів, якщо такі вибори проводяться одночасно з 
виборами Президента України»;

2) пункт 5 частини третьої статті 146 викласти в такій редакції:
«5) реєстрацією його кандидатом у депутати або кандидатом у депутати Вер-

ховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ра-
ди або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо ви-
борчий процес таких виборів проводиться одночасно з виборчим процесом ви-
борів депутатів»;

3) частину четверту статті 238 викласти в такій редакції:
«4. Кандидат на посаду сільського, селищного, міського (міст з кількістю ви-

борців до 75 тисяч осіб) голови може мати не більше трьох довірених осіб»;
4) частину дев’яту статті 248 викласти в такій редакції:
«9. Виборець може голосувати лише за одну організацію партії, одного кан-

дидата в депутати, одного кандидата на посаду сільського, селищного, місько-
го голови»;

5) частини першу і другу статті 287 викласти в такій редакції:
«1. Позачергові вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, місцевої ради та сільського, селищного, міського голови проводяться в 
порядку і строки, передбачені цим Кодексом для чергових виборів.

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцева рада, сільський, се-
лищний, міський голова, обрані на позачергових виборах, здійснюють свої по-
вноваження до обрання нового складу ради, сільського, селищного, міського го-
лови на наступних чергових місцевих виборах у порядку, встановленому Консти-
туцією та законами України».

2. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) абзац двадцять четвертий статті 1 виключити;
2) абзац шостий частини першої статті 5 виключити;
3) у статті 26:
частину першу доповнити пунктом 61 такого змісту:
«61) утворення старостинських округів, затвердження Положення про старо-

сту, затвердження на посаду та звільнення з посади старости відповідно до за-
кону»;

частину третю виключити;
4) частину четверту статті 51 викласти в такій редакції:
«4. Секретар сільської, селищної, міської ради входить до складу виконавчого 

комітету відповідної ради за посадою. Сільська, селищна, міська рада за пропо-
зицією сільського, селищного, міського голови може прийняти рішення про вхо-
дження старост до складу виконавчого комітету відповідної ради за посадою»;

5) статтю 541 викласти в такій редакції:
«Стаття 541. Староста
1. Староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її 

повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського го-
лови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських 
слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведе-
ного у межах відповідного старостинського округу.

Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські 
слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) сіль-
ським, селищним, міським головою та вважається погодженою з жителями від-
повідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорен-
ня (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громад-
ськістю) отримала таку підтримку у старостинському окрузі:

з кількістю жителів до 1500 — більше 20 відсотків голосів жителів від загаль-
ної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами 
України і мають право голосу на виборах;

з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч — більше 17 відсотків голосів;
з кількістю жителів від 10 тисяч до 20 тисяч — більше 14 відсотків голосів;
з кількістю жителів від 20 тисяч до 30 тисяч — більше 10 відсотків голосів;
з кількістю жителів більше 30 тисяч — більше 7 відсотків голосів жителів від 

загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадя-
нами України і мають право голосу на виборах.

За результатами проведеного громадського обговорення (громадських слу-
хань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури 
старости складається протокол, який має містити такі відомості: дата (період) і 
місце проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів гро-
мадян, інших форм консультацій з громадськістю), кількість жителів відповід-
ного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на 
виборах, відомості про кандидатуру старости, кількість учасників громадського 
обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій 
з громадськістю), які підтримали відповідну кандидатуру, із зазначенням пріз-
вища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, мі-
сяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина України (тимча-
сового посвідчення громадянина України — для осіб, недавно прийнятих до гро-
мадянства України), що засвідчується підписом таких учасників.

Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана 
сільською, селищною, міською радою, не може бути повторно внесена для за-

твердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання від-
повідної сільської, селищної, міської ради.

Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань, збо-
рів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости 
затверджується сільською, селищною, міською радою.

2. Староста працює на постійній основі в апараті відповідної ради та її вико-
навчого комітету, а в разі обрання членом цього виконавчого комітету — у ви-
конавчому комітеті ради.

На старосту поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяль-
ності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, 
селищного, міського голови.

3. Порядок організації роботи старости визначається цим Законом та іншими 
законами України, а також Положенням про старосту.

4. Старостинський округ утворюється відповідною сільською, селищною, 
міською радою у складі одного або декількох населених пунктів (крім адміні-
стративного центру територіальної громади), на території якого (яких) прожи-
ває не менше 500 жителів. При утворенні старостинських округів враховують-
ся історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соці-
ально-економічний розвиток таких старостинських округів та відповідної тери-
торіальної громади.

5. Староста:
1) уповноважений сільською, селищною, міською радою, яка його затверди-

ла, діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу у виконавчих 
органах сільської, селищної, міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та за-
сіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу. Бере участь у засідан-
нях виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, се-
лищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з 
питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці доку-
ментів, що подаються до органів місцевого самоврядування та місцевих органів 
виконавчої влади, а також у поданні відповідних документів до зазначених орга-
нів. За рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради надає адміністра-
тивні послуги та/або виконує окремі завдання адміністратора центру надання ад-
міністративних послуг (у разі утворення такого центру);

5) бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ра-
ди, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського го-
лови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контро-
лю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проекту місцевого бюджету в час-
тині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старо-
стинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської 
ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу вико-
навчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, органі-
зацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, 
що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території від-
повідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комуналь-
ної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного ста-
ростинського округу та інформує сільського, селищного, міського голову, вико-
навчі органи сільської, селищної, міської ради про результати такого контролю;

11) отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, під-
приємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб ін-
формацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому по-
вноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, ор-
ганізації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм 
безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відпо-
відному старостинському окрузі;

13) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та іншими закона-
ми України.

6. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвіт-
ним сільській, селищній, міській раді та підконтрольним сільському, селищно-
му, міському голові. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого 
кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів 
— у визначений сільською, селищною, міською радою термін, звітує про свою 
роботу перед такою радою, жителями старостинського округу. Заслуховування 
звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкри-
тій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу по-
ставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про 
відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офі-
ційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради та розміщуються у примі-
щенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної 
зустрічі. Порядок звітування старости визначається Положенням про старосту»;

6) статтю 791 виключити.
3. У Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відо-

мості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2005 р., № 4, ст. 90, № 9, ст. 
177; 2006 р., № 14, ст. 121; 2017 р., № 12, ст. 134):

1) абзаци сьомий і восьмий частини першої статті 14 викласти в такій ре-
дакції:

«п’ята категорія — посади керуючих справами виконавчих апаратів район-
них рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах 
рад, помічників голів, радників (консультантів), спеціалістів, головних бухгалте-
рів управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, секретаріатів Київської та 
Севастопольської міських рад, керівників управлінь, відділів та інших виконав-
чих органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республі-
ці Крим значення) рад та їх заступників, керівників відділів (підвідділів) у складі 
самостійних управлінь, відділів виконавчих органів міських (міст обласного зна-
чення) рад, посади заступників міських (міст районного значення), сільських, 
селищних голів з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарів міських 
(міст районного значення), сільських, селищних рад, старост;

шоста категорія — посади керуючих справами (секретарів) виконавчих ко-
мітетів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керівни-
ків структурних підрозділів виконавчого апарату районних та секретаріатів ра-
йонних у містах Києві та Севастополі рад та їх заступників, керівників управ-
лінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст 
районного значення), районних у містах рад та їх заступників, помічників голів, 
радників, консультантів, начальників секторів, головних бухгалтерів, спеціаліс-
тів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів місь-
ких (міст обласного значення та міста Сімферополя) рад»;

2) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
«Атестації не підлягають сільські, селищні, міські голови, голови районних 

у містах, районних і обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, 
працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного 
року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного ро-
ку після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дити-
ною, особи, прийняті на посаду на визначений строк».

4. Частину шосту статті 13 Закону України «Про адміністративні послуги» (Ві-
домості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409; із змінами, внесеними 
Законом України від 3 листопада 2020 року № 943-IX) викласти в такій редакції:

«6. За рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру надан-
ня адміністративних послуг, надання адміністративних послуг та/або виконання 
окремих завдань адміністратора, пов’язаних з наданням адміністративних по-
слуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністра-
тивних послуг, може здійснюватися старостою».

5. Абзац третій частини першої статті 56 Закону України «Про запобігання ко-
рупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2017 р., № 12, 
ст. 134; 2019 р., № 42, ст. 238; із змінами, внесеними Законом України від 30 бе-
резня 2021 року № 1357-IX) викласти в такій редакції:

«1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати 
України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Сільським, селищним, міським радам у тримісячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом забезпечити відповідно до статті 541 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» утворення старостинських округів.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
14 липня 2021 року
№ 1638-IX
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 28 липня 2021 р. № 798 

Київ

Про внесення змін  
до Порядку проведення конкурсу  

на зайняття посад державної служби
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести 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; 2017 р., № 71, ст. 2163; 2019 р., № 
47, ст. 1604, № 66, ст. 2289, № 78, ст. 2695, № 88, ст. 2944, № 97, ст. 3206; 2020 р., № 
17, ст. 676, № 41, ст. 1339, № 96, ст. 3100), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 липня 2021 р. № 798

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад  

державної служби
1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної 

посади державної служби (далі — конкурс), метою якого є добір осіб, здатних про-
фесійно виконувати посадові обов’язки.

Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ
категорій «Б» і «В» проводиться за загальною процедурою з урахуванням особли-

востей, визначених цим Порядком.
Конкурс на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В» проводить-

ся за загальною процедурою з урахуванням особливостей, визначених цим Поряд-
ком, крім випадків, коли призначення на дипломатичні посади здійснюється Прези-
дентом України відповідно до Конституції України, та з урахуванням того, що відпо-
відно до Закону України «Про дипломатичну службу» в органах дипломатичної служ-
би здійснюється ротація посадових осіб дипломатичної служби.

У Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби 
(далі — Центр оцінювання) проводиться тестування на зайняття:
посад категорії «А»;
посад фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В»;
посад категорій «Б» і «В» у міністерствах та інших центральних органах виконав-

чої влади (крім посад у їх територіальних органах, які утворені як структурні підроз-
діли апарату, що не мають статусу юридичних осіб) за виключенням тестування, пе-
редбаченого абзацом третім пункту 61 цього Порядку.

Інші органи можуть проводити конкурс або його окремі етапи у Центрі оціню-
вання.».

2. У пункті 19:
1) абзац п’ятий підпункту 2 виключити;
2) доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:
«31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (ви-

тяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що 
підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісі-
єю зі стандартів державної мови;».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами 
дванадцятим — вісімнадцятим.

3. Пункт 7 додатка 21 до Порядку виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 серпня 2021 р. № 799 
Київ

Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 
для розвитку інформаційної інфраструктури 

державного фінансового контролю 
Державній аудиторській службі 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні-
стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюдже-
ті для розвитку інформаційної інфраструктури державного фінансового контролю 
Державній аудиторській службі, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 серпня 2021 р. № 799 

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 

інформаційної інфраструктури державного фінансового контролю  
Державній аудиторській службі 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті за програмою «Цифрова трансформація у сфері державного фінансо-
вого контролю» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінфін. Розпорядником бю-
джетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми 
є Держаудитслужба.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на розроблення та впровадження інтегрованої 
автоматизованої системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансо-
вого контролю «е-аудитор».

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється 
відповідно до закону.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням  положень 
бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умова-
ми договорів на підставі додаткових накладних та/або актів приймання-передачі по-
ставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг з наданням виконавцями до-
кументів, які підтверджують фактичний обсяг поставлених товарів, виконаних ро-
біт і наданих послуг.

5. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням узятих на облік органами 
Казначейства бюджетних зобов’язань відповідно до паспорта бюджетної програми.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і 
послуг, які безпосередньо не пов’язані з напрямами, визначеними пунктом 3 цього 
Порядку, та на оплату посередницьких послуг.

7. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казна-
чейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, а 
також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отри-
мані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законо-
давством порядку.

8. Набуття майнових прав Держаудитслужбою, у тому числі виключних прав на во-
лодіння, користування і розпорядження програмним забезпеченням інтегрованої ав-
томатизованої системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансово-
го контролю «е-аудитор» здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, звіту про виконання паспорта бюджетної програми, а також контр-
оль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому зако-
нодавством порядку.

10. Держаудитслужба подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну 
узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 серпня 2021 р. № 800 
Київ

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

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміну до пункту 151 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 
2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепі-
демічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 
р., № 63, ст. 2029, № 99, ст. 3224; 2021 р., № 49, ст. 3045), доповнивши його після слів 
«на закупівлю нових трамваїв для мм. Дніпра та Кривого Рогу» словами і цифрами 
«, для будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі (авто-
мобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль — 
Дніпро — Запоріжжя (через м. Кременчук) — Маріуполь «Під’їзд до о. Хортиця (ав-
тотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)», будівництва автомобіль-
ної дороги державного значення Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через м. 
Кременчук) — Маріуполь на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом че-
рез р. Дніпро у м. Кременчук та будівництва прикордонного мостового переходу че-
рез річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населе-
них пунктів Ямпіль — Косеуць».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 серпня 2021 р. № 801 
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію програми 
«Спроможна школа для кращих результатів»

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів», за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 100 «Де-
які питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реаліза-
цію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (Офіційний вісник Украї-
ни, 2020 р., № 18, ст. 690; 2021 р., № 37, ст. 2231), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 серпня 2021 р. № 801

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа  
для кращих результатів»

1. Абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:
«7. Для розгляду проектів, їх узагальнених переліків та розподілу коштів субвен-

ції МОН утворює комісію.».
2. Пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Під час засідання комісії її члени можуть надавати зауваження та пропозиції до 

проектів, поданих обласними, Київською міською держадміністраціями, та подавати 
додаткові проекти на розгляд комісії. На засідання комісії, на якому розглядаються 
додаткові проекти, можуть запрошуватися представники відповідних обласних, Київ-
ської міської держадміністрацій.  

За результатами розгляду узагальнених переліків проектів, поданих обласними, 
Київською міською держадміністраціями, та додаткових проектів, поданих члена-
ми комісії, комісія відбирає проекти, що відповідають пунктам 3—5 цих Порядку та 
умов, і формує пропозиції щодо їх погодження.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 серпня 2021 р. № 802 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 12 жовтня 2011 р. № 1049
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (ре-
алізації) яких надається фінансова підтримка» (Офіційний вісник України, 2011 р.,  
№ 79, ст. 2917; 2013 р., № 64, ст. 2323; 2016 р., № 23, ст. 919; 2017 р., № 26, ст. 738; 
2018 р., № 23, ст. 783, № 25, ст. 899, № 31, ст. 1091, № 46, ст. 1610; 2019 р., № 4,  
ст. 150, № 23, ст. 818, № 26, ст. 918, № 61, ст. 2139; 2020 р., № 20, ст. 759, № 23, ст. 
867; 2021 р., № 13, ст. 539, № 46, ст. 2875) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 серпня 2021 р. № 802

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 12 жовтня 2011 р. № 1049
1. Постанову доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11. Установити, що тимчасово, до визначення держателя та технічного адміні-

стратора онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та 
інститутами громадянського суспільства (Платформа ВзаємоДія), держателем Плат-
форми ВзаємоДія є Міністерство цифрової трансформації, а її технічним адміністра-
тором — державне підприємство «Дія», що належить до сфери управління Міністер-
ства цифрової трансформації. 

Міністерству цифрової трансформації забезпечити можливість доступу централь-
них та місцевих органів виконавчої влади, у тому числі їх структурних підрозділів, що 
є розпорядниками бюджетних коштів та/або відповідальними виконавцями бюджет-
ної програми, а також Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, за їх заявами до 
електронної системи проведення конкурсу згідно з порядком надання та припинення 
доступу до неї, затвердженим Міністерством цифрової трансформації.».

2. Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розро-
блених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких на-
дається фінансова підтримка, затверджений зазначеною постановою, викласти в та-
кій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 жовтня 2011 р. № 1049 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 4 серпня 2021 р. № 802)
ПОРЯДОК  

проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),  
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка
1. Цей Порядок встановлює процедуру організації та проведення конкурсу з ви-

значення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського сус-
пільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі — 
конкурс) за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів (далі — бюджетні ко-
шти), та проведення моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, за-
ходів), визнаних переможцями конкурсу.

Дія цього Порядку поширюється на передбачені законом та рішеннями органів 
місцевого самоврядування випадки надання фінансової підтримки інститутам грома-
дянського суспільства за рахунок бюджетних коштів.

Дія цього Порядку не поширюється на передбачені законами випадки надання 
фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів всеукраїнським фізкультурно-
спортивним товариствам, громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спря-
мованості, Всеукраїнській громадській організації «Спортивна студентська спілка 
України», громадській організації «Українська федерація учнівського спорту», а та-
кож Молодіжній організації «Пласт — Національна скаутська організація України» у 
2017—2019 та 2021 роках, національним творчим спілкам та їх регіональним осе-
редкам.

Відповідно до цього Порядку фінансова підтримка за рахунок коштів державного 
бюджету надається для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) загально-
державного рівня, а коштів місцевих бюджетів — програм (проектів, заходів) відпо-
відного адміністративно-територіального рівня.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проек-

ту, заходу) — провадження проектної діяльності на території адміністративно-тери-
торіальної одиниці (області, району, міста), з бюджету якої надається фінансова під-

тримка для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу). Обласний (районний, 
міський) рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) — провадження 
проектної діяльності у більш як половині районів області (міст, селищ та сіл у ра-
йоні, районів у місті (у разі наявності) та/або забезпечення участі у такій діяльнос-
ті осіб з більш як половини районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у 
місті (у разі наявності). За умови забезпечення участі осіб з більш як половини ра-
йонів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності) місце ви-
конання (реалізації) програми (проекту, заходу) визначається інститутом громадян-
ського суспільства;

електронна система проведення конкурсу — програмний модуль «Конкурси про-
ектів інститутів громадянського суспільства», який є частиною онлайн-платформи 
взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського 
суспільства (програмний модуль «Е-Конкурси» платформи ВзаємоДія) та адаптова-
ний до потреб користувачів з порушеннями зору, держателем платформи є Мінциф-
ри, а технічним адміністратором — державне підприємство «Дія»;

загальнодержавний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) — 
провадження проектної діяльності на території не менш як однієї третьої областей 
України, у тому числі Автономної Республіки Крим, мм. Києва та Севастополя, та/або 
забезпечення участі у такій діяльності осіб з не менш як однієї третьої областей Укра-
їни, у тому числі Автономної Республіки Крим, мм. Києва та Севастополя;

захід — сукупність дій, необхідних для виконання інститутом громадянського сус-
пільства конкретного завдання в рамках програми або проекту чи окремо протягом 
визначеного періоду часу;

інститут громадянського суспільства — громадські об’єднання та їх відокремлені 
підрозділи із статусом юридичної особи, творчі спілки, які згідно із законодавством 
та рішеннями органів місцевого самоврядування мають право на отримання фінан-
сової підтримки за рахунок бюджетних коштів;

конкурсна документація — комплект документів, які містять вимоги щодо оформ-
лення інститутами громадянського суспільства конкурсних пропозицій;

конкурсна комісія — тимчасово діючий орган, що утворюється організатором 
конкурсу для розгляду конкурсних пропозицій, а також результатів моніторингу ста-
ну виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) відповідно до вимог цього По-
рядку;

конкурсна пропозиція — комплект документів, які готуються інститутами грома-
дянського суспільства для участі в конкурсі;

організатор конкурсу — центральний або місцевий орган виконавчої влади, у то-
му числі його структурний підрозділ, що є розпорядником бюджетних коштів та/або 
відповідальним виконавцем бюджетної програми, а також Фонд соціального захис-
ту осіб з інвалідністю;

переможець конкурсу — інститут громадянського суспільства, програму (проект, 
захід) якого рішенням конкурсної комісії визначено переможцем конкурсу;

програма — комплекс заходів, що розроблені і здійснюються інститутом грома-
дянського суспільства з метою розв’язання найважливіших проблем розвитку дер-
жави та суспільства і розраховані на довгостроковий період;

проект — захід або комплекс заходів, що реалізуються інститутом громадянсько-
го суспільства і спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного пе-
ріоду часу (не більше одного року);

прохідний бал — визначена конкурсною комісією мінімальна сума балів, яку у ра-
зі прийняття відповідного рішення конкурсною комісією конкурсна пропозиція по-
винна отримати на другому етапі конкурсу для включення її до рейтингу конкурсних 
пропозицій, на підставі якого визначаються переможці конкурсу;

рейтинг конкурсних пропозицій — затверджений конкурсною комісією перелік 
конкурсних пропозицій у порядку зменшення кількості балів, отриманих конкурс-
ними пропозиціями;

учасник конкурсу — інститут громадянського суспільства, що подав конкурсну 
пропозицію для участі в конкурсі.

3. Організатор конкурсу проводить конкурс виключно з використанням електро-
нної системи проведення конкурсу за умови наявності відповідної технічної можли-
вості на онлайн-платформі взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та ін-
ститутами громадянського суспільства.

Технічна можливість на онлайн-платформі взаємодії органів виконавчої влади з 
громадянами та інститутами громадянського суспільства виникає з дати оприлюд-
нення на власному офіційному веб-сайті Мінцифри інформації про відповідне роз-
ширення функціональних можливостей онлайн-платформи взаємодії органів вико-
навчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства.

Конкурс може бути проведений без використання електронної системи проведен-
ня конкурсу у разі відсутності технічної можливості на онлайн-платформі взаємо-
дії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспіль-
ства або відсутності доступу до функціональних можливостей електронної системи 
проведення конкурсу, що виникла через обставини, які не залежать від організато-
ра конкурсу. 

У разі тимчасової відсутності доступу до функціональних можливостей електро-
нної системи проведення конкурсу, яка виникла на будь-якому з етапів проведення 
конкурсу протягом останніх п’яти календарних днів строку проведення відповідно-
го етапу, такий етап може бути продовжений організатором конкурсу на відповідний 
строк, але не більш як на п’ять календарних днів.

Функціональні можливості електронної системи проведення конкурсу забезпечу-
ють отримання та передачу відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відповідно до вста-
новленого порядку інформаційної взаємодії.

4. До початку конкурсу організатор конкурсу затверджує текст оголошення про 
проведення конкурсу, в якому зазначаються:

пріоритетні завдання, що відповідають загальнодержавним та/або місцевим про-
грамам і на виконання яких повинні спрямовуватися програми (проекти, заходи), 
розроблені учасниками конкурсу (далі — пріоритетні завдання);

перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу;
вимоги до конкурсної пропозиції;
граничний обсяг фінансування однієї програми (проекту, заходу) за рахунок бю-

джетних коштів;
перелік статей витрат, визначений організатором конкурсу (у разі проведення 

конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу);
адреса, за якою здійснюється подання конкурсних пропозицій (у разі проведення 

конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу);
інформація про строки та умови подання конкурсних пропозицій;
контактні дані відповідальної особи від організатора конкурсу для надання додат-

кової інформації;
строки проведення конкурсу.
Оголошення про проведення конкурсу та конкурсна документація, яка містить 

форми заяви про участь у конкурсі згідно з додатком 1, опису програми (проек-
ту, заходу) згідно з додатком 2 та кошторису витрат, необхідних для виконан-
ня (реалізації) програми (проекту, заходу), згідно з додатком 3 з урахуванням пе-
реліку статей витрат, визначених організатором конкурсу в електронній систе-
мі проведення конкурсу, оприлюднюються організатором конкурсу в електро-
нній системі проведення конкурсу до 1 липня року, що передує бюджетному пері-
оду, в якому передбачається виконання (реалізація) програм (проектів, заходів). 
При цьому строк подання конкурсних пропозицій не повинен бути меншим, ніж  
30 календарних днів з дня оголошення проведення конкурсу.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу оголошення про проведення конкурсу та конкурсна документація, яка міс-
тить форми заяви про участь у конкурсі, опису програми (проекту, заходу) та кошто-
рису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), з ура-
хуванням переліку статей витрат, зазначених в оголошенні про проведення конкур-
су, оприлюднюються організатором конкурсу на власному офіційному веб-сайті та в 
інший прийнятний спосіб.

Якщо організатором конкурсу є орган виконавчої влади, але розпорядником бю-
джетних коштів є орган місцевого самоврядування, строк оголошення конкурсу по-
винен бути встановлений не пізніше 1 жовтня року, що передує бюджетному періоду, 
в якому передбачається виконання (реалізація) програм (проектів, заходів). При цьо-
му строк подання конкурсних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 календар-
них днів з дня оголошення проведення конкурсу.

Якщо організатор конкурсу проводить конкурс уперше, він має право його прово-
дити без дотримання строків, визначених в абзацах одинадцятому та тринадцятому 
цього пункту. При цьому строк подання конкурсних пропозицій не повинен бути мен-
шим, ніж 30 календарних днів з дня оголошення проведення конкурсу.

У разі збільшення обсягу бюджетних асигнувань на фінансову підтримку протя-
гом бюджетного періоду організатор конкурсу має право проводити конкурс відпо-
відно до цього Порядку без дотримання строків, визначених в абзацах одинадцято-
му та тринадцятому цього пункту. При цьому строк подання конкурсних пропози-
цій не повинен бути меншим, ніж 15 календарних днів з дня оголошення проведен-
ня конкурсу.

5. Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства подають через 
електронну систему проведення конкурсу конкурсні пропозиції у строк, визначений в 
оголошенні про проведення конкурсу.

Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, що 
зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юри-
дичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошен-
ня проведення конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурс-
них пропозицій.

Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника конкурсу з на-
кладенням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті 
електронного підпису, після накладення якого така конкурсна пропозиція не підля-
гає внесенню змін.
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ДОКУМЕНТИ
Електронна система проведення конкурсу під час реєстрації конкурсної пропози-

ції автоматично присвоює їй унікальний код реєстрації в системі.
Присвоєння унікального коду реєстрації означає, що організатор конкурсу отри-

мав конкурсну пропозицію, про що учаснику конкурсу повідомляється в особисто-
му кабінеті в електронній системі проведення конкурсу, а також листом на адресу 
електронної пошти, зазначену під час реєстрації в електронній системі проведення 
конкурсу.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у паперовій та 
електронній формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведен-
ня конкурсу. При цьому організатор конкурсу присвоює конкурсній пропозиції ре-
єстраційний номер і видає учасникові конкурсу довідку із зазначенням цього реє-
страційного номера, дати надходження конкурсної пропозиції та переліку наданих 
документів.

Організатор конкурсу має право продовжити строк подання конкурсних пропози-
цій на строк до 15 календарних днів, а у разі неподання жодної конкурсної пропози-
ції — на строк до одного місяця.

6. Конкурсна пропозиція повинна містити:
1) заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1;
2) опис програми (проекту, заходу) за формою згідно з додатком 2 та кошто-

рис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), згід-
но з додатком 3 з урахуванням переліку статей, визначених організатором конкурсу;

3) листи-підтвердження про підтримку у виконанні (реалізації) відповідної програ-
ми (проекту, заходу) або готовність долучитися до її (його) організації органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів рад, наукових 
установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій в разі їх 
залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема до-
свід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років 
або з часу реєстрації, якщо інститут громадянського суспільства зареєстровано менш 
як за два роки до оголошення конкурсу, за рахунок бюджетних коштів та інших дже-
рел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, йо-
го матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропози-

ції, несе учасник конкурсу.
Організатор конкурсу протягом семи календарних днів після кінцевої дати подан-

ня конкурсних пропозицій відкриває доступ в електронній системі проведення кон-
курсу для публічного ознайомлення до заяви про участь у конкурсі (крім «коду до-
ступу», зазначеному в описі, який видавався реєстратором під час подання останньої 
редакції статуту), пунктів 1—7, 11 опису програми (проекту, заходу) та інформації 
про діяльність учасника конкурсу.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу організатор конкурсу протягом семи календарних днів після кінцевої да-
ти подання конкурсних пропозицій розміщує на власному офіційному веб-сайті по-
дані заяви про участь у конкурсі (крім «кодів доступу», зазначених в описах, які ви-
давалися реєстраторами під час подання останніх редакцій статутів), пункти 1—7, 11 
описів програм (проектів, заходів) та інформацію про діяльність учасників конкурсу.

7. Організатор конкурсу не допускає інститути громадянського суспільства до 
участі в конкурсі в разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про ін-
ститут громадянського суспільства, що міститься у державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці 
другому пункту 5 цього Порядку;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом по-
дання заяви про припинення участі через електронний кабінет в електронній систе-
мі проведення конкурсу або шляхом надсилання повідомлення організатору конкур-
су через електронну систему проведення конкурсу, або  заяви на адресу організатора 
конкурсу у разі його проведення без використання електронної системи;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення за даними 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та гро-
мадських формувань;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором 
строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бю-
джетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосу-
ванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

конкурсна пропозиція не відповідає загальнодержавному або відповідному адмі-
ністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, захо-
ду).

8. Організатор конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менше семи осіб у 
разі надання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету та у скла-
ді не менше п’яти осіб у разі надання фінансової підтримки за рахунок коштів міс-
цевого бюджету. 

Організатор конкурсу затверджує персональний склад конкурсної комісії. Голо-
вою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

Загальна кількість членів конкурсної комісії повинна мати непарну кількість осіб.
До складу конкурсної комісії включаються представники організатора конкурсу. 

За згодою до складу конкурсної комісії можуть включатися:
голова (уповноважений представник) громадської ради, утвореної при організа-

торові конкурсу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопа-
да 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» (Офіційний вісник України, 2010 p., № 84, ст. 2945); 

представники інститутів громадянського суспільства відповідно до пріоритетних 
завдань конкурсу, які мають відповідний досвід роботи;

представники державних органів та органів місцевого самоврядування відповідно 
до пріоритетних завдань конкурсу, які мають відповідний досвід роботи;

представники наукових установ і фахівці відповідно до пріоритетних завдань кон-
курсу, які мають відповідний досвід роботи.

Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 
представників організатора конкурсу не повинна перевищувати 50 відсотків кількос-
ті членів конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
Для відбору представників інститутів громадянського суспільства, наукових уста-

нов і фахівців організатор конкурсу розміщує в електронній системі проведення кон-
курсу оголошення про подання кандидатур до складу конкурсної комісії, в якому за-
значаються вимоги до кандидатів, строки подання заяв про включення до складу 
конкурсної комісії та контактна особа для надання додаткової інформації.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу організатор конкурсу розміщує оголошення про подання кандидатур до 
складу конкурсної комісії, в якому зазначаються вимоги до кандидатів, строки по-
дання заяв про включення до складу конкурсної комісії, адреса, за якою подають-
ся заяви, та контактна особа для надання додаткової інформації, на власному офі-
ційному веб-сайті.

У заяві про включення до складу конкурсної комісії кандидати зазначають про се-
бе таку інформацію:

рівень, ступінь освіти;
досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних за-

вдань;
досвід участі кандидата у виконанні (реалізації) програм (проектів, заходів), що 

спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання 
(реалізації) програм (проектів, заходів);

досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реа-
лізації) яких надається фінансова підтримка;

міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання 
пріоритетних завдань протягом останніх трьох років;

делегування кандидата інститутом громадянського суспільства, який він пред-
ставляє, або науковою установою, в якій він працює, з додаванням відповідного лис-
та-підтвердження.

Строк подання заяви про включення до складу конкурсної комісії повинен стано-
вити не менше 14 календарних днів.

Заявники подають заяви про включення до складу конкурсної комісії через елек-
тронну систему проведення конкурсів з накладенням електронного підпису, який ба-
зується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу заявники подають заяви про включення до складу конкурсної комісії з про-
ставленням особистого підпису в паперовій формі.

У разі потреби організатор конкурсу має право визначити додаткові умови відбо-
ру кандидатів до складу конкурсної комісії з дотриманням принципів обґрунтованос-
ті, неупередженості та положень цього Порядку, про що зазначає в оголошенні про 
подання кандидатур до складу конкурсної комісії.

Додаткові умови до утворення конкурсної комісії Фондом соціального захисту 
осіб з інвалідністю встановлюються Мінсоцполітики.

Не може бути членом конкурсної комісії особа, що є керівником, членом керівних 
органів або працівником учасника конкурсу.

Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати реального або потенційного 
конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.

Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член конкурсної комісії 
зобов’язаний повідомити про наявність реального або потенційного конфлікту ін-
тересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному 
виконанню ним обов’язків.

Організатор конкурсу за поданням конкурсної комісії виключає з її складу члена 
комісії, в якого виявлено реальний або потенційний конфлікт інтересів.

Якщо реальний або потенційний конфлікт інтересів виявлено після ухвалення 
конкурсною комісією рішення про визначення переможців конкурсу, зазначене рі-
шення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки члена конкурсної комісії, в якого ви-
явлено реальний або потенційний конфлікт інтересів, не враховуються.

Організатор конкурсу в електронній системі проведення конкурсу протягом п’яти 
календарних днів з дати затвердження персонального складу конкурсної комісії від-
криває інформацію про всіх її членів, яка містить:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) члена конкурсної комісії;
місце роботи, посаду члена конкурсної комісії;
найменування організації у разі, коли член конкурсної комісії представляє таку 

організацію, із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ (крім членів конкурсної комісії, 
які є представниками організатора конкурсу). В інформації про члена конкурсної ко-
місії, який є головою (уповноваженим представником) громадської ради, утвореної 
при організаторові конкурсу, зазначаються найменування та код згідно з ЄДРПОУ ін-
ституту громадянського суспільства, який делегував його до складу відповідної гро-
мадської ради;

досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних за-
вдань та/або міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері протягом останніх 
трьох років (у разі наявності).

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу організатор конкурсу протягом п’яти календарних днів з дати затвердження 
персонального складу конкурсної комісії розміщує інформацію про членів конкурс-
ної комісії на власному офіційному веб-сайті.

Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що організатором 
конкурсу повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за три календарних дні 
до його проведення.

Конкурсна комісія на першому засіданні затверджує регламент її роботи, у яко-
му зазначаються порядок роботи конкурсної комісії, засоби електронного зв’язку, з 
використанням яких можуть бути проведені засідання конкурсної комісії, процеду-
ра відкритого захисту, питома вага балів за опитування громадян (у разі проведен-
ня конкурсу з опитуванням громадян), прохідний бал (у разі його встановлення кон-
курсною комісією) тощо.

Організатор конкурсу за поданням конкурсної комісії виводить з її складу члена 
комісії, який двічі підряд не взяв участі у засіданні конкурсної комісії, за умови його 
повідомлення за три календарних дні до проведення засідання.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо у ньому беруть 
участь не менше двох третин складу конкурсної комісії, в тому числі з використан-
ням засобів електронного зв’язку, зазначених у регламенті роботи конкурсної комісії.

Організатор конкурсу надає доступ членам конкурсної комісії до особистих кабі-
нетів членів конкурсної комісії в електронній системі проведення конкурсу протягом 
п’яти календарних днів з дня затвердження складу конкурсної комісії.

У разі виключення із складу конкурсної комісії або припинення діяльності кон-
курсної комісії організатор конкурсу припиняє доступ до особистих кабінетів чле-
нів конкурсної комісії протягом п’яти календарних днів з моменту прийняття відпо-
відного рішення.

В особистому кабінеті члена конкурсної комісії доступні подані конкурсні пропо-
зиції, методичні матеріали для оцінювання проектів, роз’яснення і консультації орга-
нізатора конкурсу, засоби комунікації членів конкурсної комісії та організатора кон-
курсу.

Засідання конкурсної комісії можуть проводитися з використанням засобів елек-
тронного зв’язку або особисто у приміщенні, наданому організатором конкурсу, або 
поєднанням двох способів, за рішенням організатора конкурсу.

Організатор конкурсу повинен забезпечити запис засідання конкурсної комісії та 
розмістити посилання на нього в електронній системі проведення конкурсу протягом 
п’яти календарних днів з дня проведення засідання.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу організатор конкурсу розміщує посилання на запис засідання конкурсної 
комісії на власному офіційному веб-сайті.

9. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, які бе-
руть участь у засіданні.

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної ко-
місії.

Усі рішення, прийняті конкурсною комісією, зазначаються в протоколі, який під-
писується присутніми на засіданні членами конкурсної комісії шляхом накладення 
електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронно-
го підпису.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу протокол підписується присутніми на засіданні членами конкурсної комісії 
шляхом проставлення особистого підпису.

10. Усі рішення конкурсної комісії розміщуються організатором конкурсу протя-
гом п’яти календарних днів з дня проведення засідання в електронній системі прове-
дення конкурсу з накладеними електронними підписами, які базуються на кваліфі-
кованих сертифікатах електронних підписів, усіх членів конкурсної комісії, які взяли 
участь у прийнятті рішення.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу організатор конкурсу протягом п’яти календарних днів з дня проведення 
засідання конкурсної комісії розміщує рішення конкурсної комісії на власному офі-
ційному веб-сайті.

Учасникові конкурсу на його вимогу видається копія протоколу засідання кон-
курсної комісії.

11. Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення пе-
ревірки достовірності інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції. Перевірка про-
водиться у порядку, визначеному організатором конкурсу.

У разі встановлення під час перевірки факту подання учасником конкурсу недо-
стовірної інформації конкурсна комісія має право прийняти мотивоване рішення про 
припинення його подальшої участі в конкурсі, яке надсилається учаснику конкурсу 
в особистий кабінет в електронній системі проведення конкурсу, а також листом на 
адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації в електронній системі про-
ведення конкурсу.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу рішення про припинення подальшої участі учасника в конкурсі надсилаєть-
ся йому в письмовій формі.

12. Конкурсна комісія приймає рішення щодо можливості недопущення конкурс-
ної пропозиції до участі у конкурсі у разі, коли:

інститут громадянського суспільства без поважних причин не виконав (не реалі-
зував) програми (проекти, заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася фі-
нансова підтримка за рахунок бюджетних коштів протягом двох попередніх бюджет-
них періодів;

за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) установле-
но факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного зако-
нодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів без застосування заходу 
впливу за таке порушення (крім попередження).

13. Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих конкурсних пропозицій ін-
ститутів громадянського суспільства, формування рейтингу конкурсних пропозицій 
та визначення переможців конкурсу відповідно до зазначеного рейтингу та обсягу 
бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) про-
грам (проектів, заходів).

14. Конкурс проводиться двома етапами.
На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють кон-

курсні пропозиції на відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням та 
загальнодержавним та/або місцевим програмам.

Конкурсна комісія приймає рішення про участь у другому етапі конкурсу конкурс-
них пропозицій, щодо яких більшість її членів зробила висновок про їх відповідність 
зазначеному критерію.

За результатами першого етапу конкурсу конкурсна комісія може рекомендува-
ти організаторові конкурсу оголосити додатковий збір конкурсних пропозицій. При 
цьому строк проведення додаткового збору конкурсних пропозицій не повинен бути 
меншим, ніж 10 календарних днів з дня прийняття такого рішення.

15. На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропози-
цій та індивідуальне оцінювання членами конкурсної комісії конкурсних пропозицій.

Рішення конкурсної комісії про час, місце та процедуру відкритого захисту опри-
люднюється організатором конкурсу в електронній системі проведення конкурсу не 
пізніше ніж за п’ять календарних днів до початку відкритого захисту. Представники 
громадськості та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час 
відкритого захисту як спостерігачі.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу організатор конкурсу розміщує рішення конкурсної комісії про час і місце 
проведення відкритого захисту на власному офіційному веб-сайті.

16. Відкритий захист конкурсної пропозиції здійснює керівник або уповноважений 
представник учасника конкурсу.

Учасник конкурсу може провести відкритий захист конкурсної пропозиції за допо-
могою електронних засобів зв’язку, встановлених конкурсною комісією у регламенті 
її роботи, в режимі реального часу.

Відкритий захист конкурсної пропозиції проводиться українською мовою.
Відкритий захист повинен складатися з короткої презентації програми (проекту, 

заходу) та відповідей на запитання до учасника конкурсу. 
У разі письмової відмови учасника конкурсу від відкритого захисту або неучасті 

у відкритому захисті конкурсної пропозиції конкурсна комісія приймає рішення про 
припинення його подальшої участі в конкурсі.

Відповідне рішення надсилається учаснику конкурсу в особистий кабінет в елек-
тронній системі проведення конкурсу, а також листом на адресу електронної пошти, 
зазначену під час реєстрації в електронній системі проведення конкурсу.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу відповідне рішення надсилається учаснику конкурсу в письмовій формі.

17. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції шля-
хом проставлення балів від 0 до 5 за такими критеріями:

відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті;
реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних 

показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошто-

рису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та 
очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

рівень кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхід-
ного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід діяльності у від-
повідній сфері, результати моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, за-
ходів) у попередньому році (за наявності).

Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки всіх 
конкурсних пропозицій заповнюються в електронній формі та додаються до прото-
колу засідання конкурсної комісії в електронній системі проведення конкурсу.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії заповнюються у па-
перовій формі та додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії не розміщуються та не на-
даються для ознайомлення.

18. Організатор конкурсу має право прийняти рішення щодо проведення конкур-
су із залученням опитування громадян. У разі прийняття такого рішення організа-
тор конкурсу відкриває доступ через електронну систему проведення конкурсу до 
опитування громадян лише за ті програми (проекти, заходи), які пройшли до дру-
гого етапу конкурсу.

Організатор конкурсу встановлює строк для опитування громадян та строк для ін-
дивідуального оцінювання на другому етапі конкурсу членами конкурсної комісії, за-
кінчення яких повинно збігатися.

Опитування громадян не може тривати менш як три календарних дні.
Один громадянин може підтримати не більш як одну програму (проект, захід) у 

кожному пріоритетному завданні.
Підрахунок голосів та їх переведення у бали здійснюється автоматично за такою 

формулою: 

,
де: уnew — бал, який отримує програма (проект, захід) за результатами опитуван-

ня громадян;
x — кількість голосів громадян за програму (проект, захід);
xmin — мінімальна кількість голосів громадян за одну (один) програму (проект, 

захід);
xmax — максимальна кількість голосів громадян за одну (один) програму (про-

ект, захід);
y — максимальний бал, який може отримати програма (проект, захід) за резуль-

татами опитування громадян та який визначається за такою формулою:

,
де: n — кількість членів конкурсної комісії;
z — питома вага балів за опитування громадян.
Бал, який отримує програма (проект, захід) за результатами опитування грома-

дян, враховується під час формування рейтингу конкурсних пропозицій.
Питома вага балів за результатами опитування громадян встановлюється орга-

нізатором конкурсу та не може перевищувати 30 відсотків загальної кількості балів 
членів конкурсної комісії.

19. За результатами підсумовування індивідуальних оцінок членів конкурсної ко-
місії та балів за результатами опитування громадян (у разі проведення конкурсу із за-
лученням голосування громадян) складається рейтинг конкурсних пропозицій та за-
тверджується рішенням конкурсної комісії.

Рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за балами від більшого до мен-
шого.

У разі набрання конкурсними пропозиціями однакової кількості балів вище рей-
тингове місце займає конкурсна пропозиція, яка має вищі результативні показники 
виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) із застосуванням принципу еко-
номного та ефективного використання бюджетних коштів. Відповідне рішення за-
тверджується конкурсною комісією.

У разі встановлення прохідного балу до рейтингу конкурсних пропозицій вклю-
чаються конкурсні пропозиції, що набрали суму балів, яка дорівнює прохідному ба-
лу або перевищує його.

20. Рейтинг конкурсних пропозицій протягом п’яти календарних днів після його 
затвердження оприлюднюється організатором конкурсу в електронній системі про-
ведення конкурсу.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу організатор конкурсу протягом п’яти календарних днів  після затвердження 
рейтингу конкурсних пропозицій розміщує його на власному офіційному веб-сайті.

21. Рішення конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій мо-
же бути оскаржене учасником конкурсу шляхом надсилання відповідної скарги ор-
ганізаторові конкурсу, а в разі незгоди з рішенням організатора конкурсу — в судо-
вому порядку.

Оскарження рішення конкурсної комісії, утвореної Фондом соціального захисту 
осіб з інвалідністю, про результати оцінки конкурсних пропозицій здійснюється в по-
рядку, встановленому Мінсоцполітики.

22. Протягом 15 календарних днів після затвердження державного (місцевого) 
бюджету на відповідний бюджетний період конкурсна комісія на підставі рейтингу 
конкурсних пропозицій та в межах передбаченого обсягу фінансування приймає рі-
шення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для на-
дання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проекту, 
заходу).

У разі коли після визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів 
для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (про-
екту, заходу) бюджетні кошти, передбачені на відповідний рік для надання фінансо-
вої підтримки, розподілені не у повному обсязі, організатор конкурсу на підставі рі-
шення конкурсної комісії може оголосити проведення додаткового конкурсу з до-
триманням вимог цього Порядку без врахування строків, визначених у пункті 4 цьо-
го Порядку. При цьому строк подання конкурсних пропозицій не повинен бути мен-
шим, ніж 15 календарних днів з дня оголошення проведення додаткового конкурсу.

Переможці конкурсу протягом 20 календарних днів після оприлюднення рішен-
ня конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу зобов’язані повідомити 
організатору конкурсу про те, чи буде на програму (проект, захід), яка (який) стала 
(став) переможцем конкурсу, надаватися фінансова підтримка іншими організатора-
ми конкурсів за рахунок бюджетних коштів та прийняте рішення щодо вибору одного 
організатора конкурсу, від якого будуть отримувати фінансування.

На підставі зазначеного рішення та інформації, наданої переможцями конкурсу, 
організатор конкурсу протягом семи календарних днів затверджує перелік програм 
(проектів, заходів), для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова під-
тримка, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства, назви 
програми (проекту, заходу), обсягу фінансування та розміщує його в електронній 
системі проведення конкурсу або на власному офіційному веб-сайті у разі проведен-
ня конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.

23. На підставі переліку програм (проектів, заходів), для виконання (реалізації) 
яких надаватиметься фінансова підтримка, організатор конкурсу укладає з інститута-
ми громадянського суспільства договори про виконання (реалізацію) програми (про-
екту, заходу) (далі — договори).

Договір повинен містити опис та план виконання (реалізації) програми (проек-
ту, заходу) із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі; 
обов’язки організатора конкурсу щодо фінансування програми (проекту, заходу) 
із зазначенням строків такого фінансування; обов’язки переможця конкурсу щодо 
оприлюднення та подання організаторові конкурсу інформації про час і місце прове-
дення заходів, передбачених у рамках виконання (реалізації) програми (проекту, за-
ходу), матеріалів, підготовлених у рамках виконання (реалізації) програми (проекту, 
заходу), фінансових та підсумкових звітів, розміщення інформації про надання фі-
нансової підтримки організатором конкурсу; права, обов’язки і відповідальність сто-
рін у разі дострокового припинення виконання (реалізації) програми (проекту, захо-
ду) чи її фінансування; умови, передбачені законодавством, та умови, щодо яких до-
сягнуто взаємної згоди.

Договір повинен містити зобов’язання переможця конкурсу про повернення бю-
джетних коштів у разі невиконання (нереалізації) програми (проекту, заходу) або 
здійснення витрат за рахунок бюджетних коштів, не передбачених кошторисом ви-
трат програми (проекту, заходу).

Забороняється надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) програ-
ми (проекту, заходу), якщо її фінансування передбачається за рахунок бюджетних 
коштів, розпорядником яких є інший організатор конкурсу.

Під час укладання договорів з переможцями конкурсу рекомендований конкурс-
ною комісією обсяг бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для вико-
нання (реалізації) ними відповідної програми (проекту, заходу) може бути змінений 
з метою приведення кошторису програми (проекту, заходу) у відповідність з вимога-
ми бюджетного законодавства та принципами економного та ефективного викорис-
тання бюджетних коштів.
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ДОКУМЕНТИ
Переможець конкурсу під час укладання договору та затвердження кошторису 

витрат у межах затвердженого обсягу видатків на програму (проект, захід) може на-
давати уточнені розрахунки витрат, пов’язані із зміною діючих норм та нормативів, 
цін та тарифів на товари та послуги. Збільшення загального обсягу витрат за одні-
єю статтею або включення статей, які не були передбачені проектом, але які безпо-
середньо пов’язані з цілями програми (проекту, заходу), можливі лише за поданням 
переможцем конкурсу відповідного обґрунтування.

Переможець конкурсу під час укладання договору може змінити форму про-
ведення заходу за умови дотримання пріоритетного завдання, загальнодержавно-
го або відповідного адміністративно-територіального рівня виконання (реалізації) 
програми (проекту, заходу), очікуваних результатів виконання (реалізації) програ-
ми (проекту, заходу).

24. Переможець конкурсу, який отримав фінансову підтримку за рахунок бю-
джетних коштів, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмі-
рі не менше 15 відсотків загальної суми коштів, необхідних для виконання (реаліза-
ції) програми (проекту, заходу).

Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюва-
тися переможцем конкурсу, який отримав фінансову підтримку за рахунок бюджет-
них коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періо-
дичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості примі-
щення, техніки, обладнання, проїзду.

25. У разі письмової відмови переможця конкурсу від виконання (реалізації) про-
грами (проекту, заходу) організатор конкурсу приймає рішення про подальше спря-
мування бюджетних коштів з урахуванням необхідності виконання завдань, визна-
чених на бюджетний період організатором конкурсу.

26. Організатор конкурсу розміщує в електронній системі проведення конкур-
су розроблені переможцями конкурсу плани заходів, укладені з переможцями кон-
курсу договори та іншу інформацію, пов’язану з виконанням (реалізацією) програм 
(проектів, заходів).

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу організатор конкурсу розміщує розроблені переможцями конкурсу плани 
заходів, укладені з переможцями конкурсу договори та іншу інформацію, пов’язану 
з виконанням (реалізацією) програм (проектів, заходів), на власному офіційному 
веб-сайті.

27. Переможець конкурсу, який отримав фінансову підтримку за рахунок бю-
джетних коштів, подає після виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) ор-
ганізаторові конкурсу фінансовий звіт про обсяг використаних бюджетних коштів 
згідно з додатком 4 та підсумковий звіт про виконання договору згідно з додатком 
5 у строки, визначені організатором конкурсу. Відповідні строки зазначаються орга-
нізатором конкурсу в електронній системі проведення конкурсу.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу відповідні строки зазначаються організатором конкурсу на власному офі-
ційному веб-сайті.

28. Організатор конкурсу із залученням інститутів громадянського суспільства 
проводить моніторинг виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), які отри-
мують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, у визначеному ним по-
рядку з урахуванням положень цього Порядку.

Моніторинг проводиться шляхом відвідування заходів, проведення анкетування 
до та після проведення заходів, якщо вони були спрямовані на навчання або підви-
щення знань, збору та аналізу інформаційних матеріалів, звітів переможця конкур-
су, інформації в засобах масової інформації тощо.

Результати моніторингу враховуються під час проведення конкурсу на наступ-
ний рік.

29. Організатор конкурсу готує у місячний строк після надходження всіх фінан-
сових та підсумкових звітів переможців конкурсу, які отримали фінансову підтрим-
ку за рахунок бюджетних коштів, а також на підставі моніторингових звітів згідно з 
додатком 6 підсумковий висновок щодо виконання (реалізації) програм (проектів, 
заходів) згідно з додатком 7.

Організатор конкурсу оприлюднює підсумковий висновок щодо виконання (ре-
алізації) програм (проектів, заходів), фінансові та підсумкові звіти (без первинних 
документів) переможців конкурсу, які отримали фінансову підтримку за рахунок 
бюджетних коштів, в електронній системі проведення конкурсу та подає їх конкурс-
ній комісії.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведен-
ня конкурсу організатор конкурсу розміщує підсумковий висновок щодо виконан-
ня (реалізації) програм (проектів, заходів), фінансові та підсумкові звіти (без пер-
винних документів) переможців конкурсу, які отримали фінансову підтримку за ра-
хунок бюджетних коштів, на власному офіційному веб-сайті та передає їх конкурс-
ній комісії.

30. Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку щодо виконання (реа-
лізації) програм (проектів, заходів), фінансового та підсумкового звітів перемож-
ця конкурсу, який отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, мо-
же прийняти рішення про невиконання (нереалізацію) програми (проекту, заходу), 
яке протягом п’яти календарних днів оприлюднюється в електронній системі про-
ведення конкурсу.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення 
конкурсу організатор конкурсу протягом п’яти календарних днів розміщує рішен-
ня про невиконання (нереалізацію) програми (проекту, заходу) на власному офі-
ційному веб-сайті.

31. Організатор конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії щодо невико-
нання (нереалізації) програми (проекту, заходу) переможцем конкурсу, який отри-
мав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, або на підставі встановлен-
ня факту фінансування статей витрат кошторису за рахунок бюджетних коштів дво-
ма та більше організаторами конкурсу приймає рішення про повернення бюджет-
них коштів, яке у триденний строк надсилається відповідному переможцю конкурсу.

Після надходження рішення організатора конкурсу про повернення бюджетних 
коштів переможець конкурсу повертає у тижневий строк кошти до відповідного бю-
джету та протягом п’яти календарних днів інформує про це організатора конкурсу.

Додаток 1 
до Порядку

ЗАЯВА 
про участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів),  

розроблених інститутами громадянського суспільства,  
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Дата реєстрації заяви1

Унікальний код реєстрації2/Реєстраційний номер3

Код інституту громадянського суспільства згідно з ЄДРПОУ
Найменування інституту громадянського суспільства4

Дата реєстрації інституту громадянського суспільства
«Код доступу», зазначений в описі, який видавався реєстратором 
під час подання останньої редакції статуту
Назва програми (проекту, заходу)
Формат проведення (зазначити): _____ програма

_____ проект
_____ захід

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого спрямовано програ-
му (проект, захід)5

Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) 
програми (проекту, заходу)6 

Загальна сума кошторису витрат на виконання (реалізацію)  
програми (проекту, заходу) 
Очікуване фінансування з державного (місцевого) бюджету  
на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) 
Загальна сума внеску інституту громадянського суспільства у 
співфінансуванні програми (проекту, заходу)7

Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
Прізвище та ім’я керівника інституту громадянського суспільства, 
місцезнаходження інституту громадянського суспільства, контак-
тний номер телефону, адреса електронної пошти
Прізвище та ім’я керівника програми (проекту, заходу), місцезна-
ходження інституту громадянського суспільства, контактний но-
мер телефону, адреса електронної пошти

Цією заявою підтверджую _____________________ (відсутність/наявність) фак-
тів порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодав-
ства, крім тих, до яких застосовано попередження, протягом двох попередніх бю-
джетних періодів (у разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів дер-
жавного бюджету).
______________________________________________________________________

 (у разі наявності факту порушення вимог бюджетного законодавства  
учасник конкурсу зазначає, яке саме порушення вчинено)

За вищезазначеним фактом порушення вимог бюджетного законодавства до ін-
ституту громадянського суспільства ____________ (було/не було) застосовано за-
хід впливу.
______________________________________________________________________

(у разі застосування заходів впливу за фактом порушення вимог бюджетного законодавства  
учасник конкурсу зазначає, ким та який саме захід впливу було застосовано)

Керівник інституту  
громадянського суспільства

(підпис) (власне ім’я та прізвище)
Дата подання _____________

_____________
1 Дата подання заяви встановлюється автоматично після подання конкурсної пропозиції або за-

значається представником організатора під час реєстрації конкурсної пропозиції без використання 
електронної системи проведення конкурсу.

2 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.
3 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.
4 Зазначається організаційно-правова форма та власна назва.
5 Словами зазначається тільки одне пріоритетне завдання.
6 Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 

— провадження проектної діяльності на території адміністративно-територіальної одиниці (об-
ласті, району, міста), з бюджету якої надається фінансова підтримка для виконання (реалізації) 
програми (проекту, заходу). Обласний (районний, міський) рівень виконання (реалізації) програ-
ми (проекту, заходу) — провадження проектної діяльності у більш як половині районів облас-
ті (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності) та/або забезпечення участі у та-
кій діяльності осіб з більш як половини районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у 
місті (у разі наявності).

Загальнодержавний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) — проваджен-
ня проектної діяльності на території не менш як однієї третьої областей України, у тому числі Ав-
тономної Республіки Крим, мм. Києва та Севастополя, та/або забезпечення участі у такій діяльнос-
ті осіб з не менш як однієї третьої областей України, у тому числі Автономної Республіки Крим, мм. 
Києва та Севастополя.

7 У розмірі не менш як 15 відсотків загальної суми коштів, необхідної для виконання (реаліза-
ції) програми (проекту, заходу).

Додаток 2 
до Порядку

ОПИС 
програми (проекту, заходу)

Унікальний код реєстрації1/Реєстраційний номер2 _____
1. Мета програми (проекту, заходу) ______________________________________.
2. Актуальність програми (проекту, заходу) ________________________________
3. Цільова аудиторія програми (проекту, заходу) ___________________________

______________________________________________________________________.
4. Очікувані результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (інди-

катори, показники досягнень)
Короткострокові
Довгострокові
Кількісні показники досягнення
Якісні показники досягнення______________________________________________________________________

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни)  
та користь від виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники,  

які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу), у тому числі зазначається 
 вплив програми (проекту, заходу) на жінок і чоловіків)

5. Учасники програми (проекту, заходу)

Порядковий 
номер

Найменування 
заходу

Кількість учасників, залучених до заходу
планові показники

усього  
учасників,

з них жінок

усього учасників —  
осіб  

з інвалідністю3,
з них жінок

усього учасників — 
тимчасово  

переміщених осіб4,
з них жінок

6. Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією програми 
(проекту, заходу) _______________________________________________________.

7. План виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Етапи реалізації Завдання
Опис заходів 

для здійснення 
етапу

Строк  
реалізації 

етапу

Відповідальний  
виконавець

(прізвище, ім’я та посада)
8. Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалі-

зації) програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової ін-
формації, веб-сайт, сторінки соціальних мереж, строки та методи інформування гро-
мадськості) ____________________________________________________________.

9. Юридичні особи, яких планується залучити до участі у реалізації проекту (адре-
са, номер телефону, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які заходи 
в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)5 
______________________________________________________________________.

10. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі тих, що залучатимуть-
ся за рахунок власного внеску інституту громадянського суспільства) з урахуванням 
діючих цін і тарифів на товари та послуги, особливостей програми (проекту, заходу) 
та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективнос-
ті їх використання) 
______________________________________________________________________.

(за кожною статтею кошторису витрат (з нового рядка)
11. Інформація про рівень кадрового (працівники, волонтери тощо), матеріаль-

но-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реаліза-
ції) програми (проекту, заходу) (зазначити, які заходи здійснюватимуться інститутом 
громадянського суспільства)_____________________________________________.
______________________________________________________________________

12. Перспективи подальшого використання результатів виконання (реалізації) 
програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за ра-
хунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання 
організацією результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 
______________________________________________________________________.
13. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність інституту громадянського 
суспільства виконати (реалізувати) програму (проект, захід)6___________________
_____________________________________________________________________.

Керівник інституту  
громадянського суспільства

(підпис) (власне ім’я та прізвище)

_________________
1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.
2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.
3 Заповнюється у разі потреби.
4 Заповнюється у разі потреби.
5 Обов’язково додається лист-підтвердження.
6 За наявності.
Примітка.  Загальний обсяг опису програми (проекту, заходу) не повинен перевищувати 30000 

знаків.

Додаток 3 
до Порядку

ТИПОВИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ, 
необхідних для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), 

 розроблених інститутами громадянського суспільства
Унікальний код реєстрації1/Реєстраційний номер2 _____

Порядковий 
номер

Стаття  
витрат3

Розрахунок 
витрат

Сума коштів  
державного
(місцевого)  
бюджету,  
гривень

Власний  
внесок інституту
громадянського  

суспільств,  
гривень

Загальна  
сума

коштів,  
гривень

Усього витрат за кошторисом
1. 

Усього  
за статтею 

2. 

Усього  
за статтею 

Керівник інституту  
громадянського суспільства ____________

(підпис)
_________________________________

(власне ім’я та прізвище)
Головний бухгалтер  
(бухгалтер) інституту  
громадянського суспільства ____________

(підпис)
_________________________________

(власне ім’я та прізвище)

________________
1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.
2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.
3 Статті витрат формуються на підставі довідника, який розміщений в електронній системі про-

ведення конкурсу та сформований Мінцифри за поданням центральних органів виконавчої влади. 
Довідник може бути уточнений за поданням організаторів конкурсу в разі наявності суттєвих (зна-
чних) змін до сформованих в довіднику статей витрат або в разі зміни законодавства.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу відпо-
відний перелік статей витрат зазначається в оголошенні про проведення конкурсу.

Додаток 4 
до Порядку

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
про обсяг використаних бюджетних коштів

Унікальний код реєстрації1/Реєстраційний номер2

Код інституту громадянського суспільства згідно з ЄДРПОУ
Найменування3 інституту громадянського суспільства
Назва програми (проекту, заходу)

Підстави для надання фінансової підтримки:
наказ (рішення) ________________________ від ____ __________20__ р. № ____;
договір про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу)  

від ___ __________ 20__ р. №___.
Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): з ____ _________ 20__ р.  

до ____ ____________ 20___ року.
1. Звіт про використання бюджетних асигнувань на виконання (реалізацію) про-

грами (проекту, заходу).
Передбачено виділення бюджетних асигнувань на виконання (реалізацію) програ-

ми (проекту, заходу) згідно з КПКВК __________ КЕКВ _______ — ________________ 
гривень.

Виділено бюджетних асигнувань — ________________ гривень.
Розподіл відкритих асигнувань від _____ __________ 20__ р. №____4.

Порядковий 
номер

Статті  
витрат  
з дета-

лізацією 
(згідно  

з кошто-
рисом  

витрат)

Сума  
витрат 
(згідно  

з кошто-
рисом  

витрат),  
гривень

Касо-
ві видатки 
(сплачено 
за придба-
ні товари  
та надані 
послуги),  
гривень

Фактичні 
видатки,  
гривень

Зареєстровані  
та несплаче-
ні бюджетні 

зобов’язан ня, 
гривень 

Підтвердні  
документи5

Усього
2. Звіт про використання бюджетних асигнувань на адміністративні витрати (ор-

ганізаційні витрати)6.
Передбачено виділення бюджетних асигнувань на адміністративні витрати згідно 

з КПКВК _____________ КЕКВ _______ — ________________ гривень.
Виділено бюджетних асигнувань — ________________ гривень.

Порядковий 
номер

Статті  
витрат  

з деталі-
зацією  
(згідно  

з кошто-
рисом  

витрат)

Сума  
витрат 
(згідно  

з кошто-
рисом  

витрат),  
гривень

Касові  
видатки 

(сплачено 
за придба-
ні товари  
та надані 
послуги),  
гривень

Фактичні 
видатки, 
гривень

Зареєстрова-
ні та неспла-

чені бюджетні 
зобов’язання,  

гривень

Підтвердні 
документи

Усього
3. Звіт про використання ресурсів з позабюджетних джерел на виконання (реалі-

зацію) програми (проекту, заходу).
Передбачено залучити ресурси з позабюджетних джерел на виконання (реаліза-

цію) програми (проекту, заходу) — ________________ гривень.
Використано ресурсів з позабюджетних джерел на виконання (реалізацію) про-

грами (проекту, заходу) в еквіваленті ________________ гривень.

Порядковий 
номер

Статті  
витрат 
(згідно  

з кошто-
рисом  

витрат)

Сума  
витрат,  
гривень

Найменування  
та реквізити 

організації (фі-
зичної особи), 
ресурси якої 

було  
залучено  

на виконання  
(реалізацію) 

програми  
(проекту,  
заходу)

Касові  
видатки  
(сплаче-

но за  
придбані  
товари  

та надані 
послуги),  
гривень

Фактичні 
видатки,  
гривень 

Підтвердні  
документи

Усього
4. Після перевірки фінансового звіту на рахунок7 ___________________________

______________________________________________________________________,
(найменування інституту громадянського суспільства)

відкритий в органах Казначейства, належить перерахувати бюджетні асигнування в 
сумі __________ (___________________________________) гривень, що відповідає 
сумі _______________________________________
                  (словами)
зареєстрованих та несплачених фінансових зобов’язань.

5. Додаток: завірені підписом уповноваженої особи інституту громадянського сус-
пільства копії первинних документів на ___ арк.

Первинні бухгалтерські документи перебувають в бухгалтерії _________________
______________________________________________________________________

(найменування інституту громадянського суспільства)
за адресою: _________________________________________________________.

Керівник  
інституту громадянського суспільства   __________   __________________________

                                                                        (підпис)                  (власне ім’я та прізвище)

Головний бухгалтер  
інституту громадянського суспільства  _________     __________________________

                                                                       (підпис)                   (власне ім’я та прізвище)

Фінансовий звіт перевірено __________   ___________________________
                                                                       (підпис)                     (власне ім’я та прізвище)

Зауваження: ___________________________________________________________.

Підсумковий звіт прийнято8                 __________       ________________________
                                                                    (підпис)                     (власне ім’я та прізвище)

Зауваження: _____________________________________________________.

Бюджетні асигнування9 в сумі _________ (________________________________) 
гривень перераховано ___________________________________________________.

                                             (найменування інституту громадянського суспільства)
(розподіл виділених бюджетних асигнувань від _____ _______________ 20__ р.  
№ _____).

_________________
1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.
2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.
3 Зазначається організаційно-правова форма та власна назва.
4 Заповнюється організатором конкурсу в разі потреби.
5 Підтвердними документами щодо здійснення касових видатків є платіжні доручення, платіж-

ні відомості, видаткові касові ордери тощо. Підтвердними документами щодо здійснення фактич-
них видатків є договори, акти приймання-передачі наданих послуг, накладні, авансові звіти то-
що. Підтвердними документами щодо обсягу зареєстрованих фінансових зобов’язань є реєстри 
зобов’язань та реєстри фінансових зобов’язань з відміткою органу Казначейства «Зареєстрова-
но та взято на облік».

6 У разі наявності таких витрат.
7 Заповнюється організатором конкурсу в разі потреби.
8 Заповнюється організатором конкурсу в разі потреби.
9 Заповнюється організатором конкурсу в разі потреби.

Додаток 5 
до Порядку

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ 
про виконання договору

Унікальний код реєстрації1/Реєстраційний номер2

Код інституту громадянського суспільства згідно з ЄДРПОУ
Найменування3 інституту громадянського суспільства 
Назва програми (проекту, заходу)

Програма (проект, захід) виконується (реалізується) відповідно до наказу (рішен-
ня) __________________ від ____ ________ 20___ р. № __________.

1. Загальна інформація про програму (проект, захід)
1) пріоритетне завдання, на розв’язання якого спрямовано програму (проект, захід) 

______________________________________________________________________;
2) строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) __________________;
3) адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (про-

екту, заходу)___________________________________________________________;
4) мета програми (проекту, заходу) (одним реченням) ______________________;
5) актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунту-

вання необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) ___________
______________________________________________________________________;

6) цільова аудиторія програми (проекту, заходу) ___________________________.
2. Основні заходи щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Порядковий номер Найменування заходу Місце реалізації Строки реалізації
3. Інформація про результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 

та умов договору

Порядковий 
номер

Опис  
та пере-

лік  
завдань

Результативні показники Причини невиконання  
умов договору  

в повному обсязі  
або частково  
(за потреби)

планові показники  
(відповідно до опису 
програми (проекту,  

заходу)4

фактичні  
показники

4. Безпосередні учасники програми (проекту, заходу)
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Порядко-
вий  

номер

Найме- 
нування  
заходу

Кількість учасників, залучених до заходу
планові показники  

(відповідно до опису  
програми (проекту,  

заходу) цільової  
аудиторії

фактичні показники цільової аудиторії5

усього 
учасників

усього 
учасників — 

осіб  
з інвалід-

ністю6

усього 
учасників,

з них жінок

усього  
учасників — 

осіб  
з інвалідністю7,

з них жінок

усього  
учасників — 
тимчасово 
переміще-
них осіб8,

з них жінок
5. Кількість охоплених учасників програми (проекту, заходу) ____________.
6. Залучені спеціалісти (фахівці)

Порядковий 
номер

Найменування 
заходу

Спеціалізація  
залучених 

спеціалістів 
(фахівців)

Кількість залучених спеціалістів  
(фахівців)

усього  
залучено,

з них жінок

усього залу-
чено осіб з 

інвалідністю9,
з них жінок

усього залучено  
тимчасово пере-
міщених осіб10,

з них жінок
7. Юридичні особи, які виступили партнерами під час виконання (реалізації) про-

грами (проекту, заходу)__________________________________________________.
        (найменування, місцезнаходження, контакти)

8. Інформаційний супровід під час виконання (реалізації) програми (проекту, 
заходу)

Порядковий 
номер

Тип  
інформаційного  
повідомлення  

(друкована  
публікація,  

стаття, блог,  
телесюжет,  

радіоефір, пост  
тощо) та його  

назва

Рівень  
розповсю-

дження  
(міжнарод-

ний,  
всеукраїн-

ський,  
обласний, 
місцевий)

Назва  
публікації

Дата  
публікації 

(ефіру)

Адреса розмі-
щення (онлайн-

посилання  
(якщо в елек-

тронному фор-
маті), номер  
публікації  

друкованого  
видання)

9. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів11

Порядковий 
номер

Види  
інформаційно- 

методичних  
матеріалів

Назви  
інформаційно-

методичних 
матеріалів

Спрямованість Кількість

Місце  
розповсю-
дження та  
категорії  

населення, які 
їх отримали

10. Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 
після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, мож-
ливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів вико-
нання (реалізації) програми (проекту, заходу)12 ______________________________.

11. Перелік додаткових матеріалів13 _____________________________________.

Керівник інституту 
громадянського суспільства               __________   _________________________

                                                                         (підпис)                  (власне ім’я та прізвище)

Підсумковий звіт прийнято                  __________   _________________________
                                                                   (підпис)                 (власне ім’я та прізвище)
________________________
1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.
2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.
3 Зазначається організаційно-правова форма та власна назва.
4 З виділенням короткострокових, довгострокових результатів та кількісних і якісних показни-

ків досягнення.
5 Копії списків учасників з підписами додаються до звіту.
6 Заповнюється у разі потреби.
7 Заповнюється у разі потреби.
8 Заповнюється у разі потреби.
9 Заповнюється у разі потреби.
10 Заповнюється у разі потреби.
11 Заповнюється у разі їх наявності.
12 Не повинно перевищувати 500 знаків.
13 Заповнюється у разі наявності.

Додаток 6 
до Порядку

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
1. Загальна частина

Унікальний код реєстрації1/Реєстраційний номер2

Код інституту громадянського суспільства згідно з ЄДРПОУ
Найменування3 інституту громадянського суспільства, яким  
виконується (реалізується) програма (проект, захід)
Назва програми (проекту, заходу)
Інформація про кількість учасників заходу та повноту охоплення  
цільової аудиторії
Поліграфічна продукція та роздатковий матеріал
Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації)  
програми (проекту, заходу)
Відповідність результативних показників проведення заходу  
запланованим результативним показникам
Інформаційна підтримка заходу (посилання на матеріали  
в Інтернеті та сюжети (статті) в засобах масової інформації,  
що висвітлюють захід)
Додаткова інформація4

Дата та місце проведення моніторингу
2. Інформація про результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 

та умов договору5

Порядковий 
номер

Опис  
та перелік 
завдань

Результативні показники Причини невиконання  
умов договору  

в повному обсязі  
або частково  
(за потреби)

планові показники  
(відповідно до опису 
програми (проекту,  

заходу)6

фактичні 
показники

3. Учасники програми (проекту, заходу)7

Порядко-
вий  

номер

Найме-
нування 
заходу

Кількість учасників, залучених до заходу
планові показники 

(відповідно  
до опису програми  
(проекту, заходу)  
цільової аудиторії

фактичні показники цільової  
аудиторії8

усього  
учасників

усього  
учасників 

— осіб  
з інвалід-

ністю9

усього 
учасників,

з них  
жінок

усього  
учасників — 
осіб з інва-
лідністю10,
з них жінок

усього  
учасників — 
тимчасово 

переміщених 
осіб11,

з них жінок
4. Юридичні особи, які виступили партнерами під час виконання (реалізації) про-

грами (проекту, заходу)12 ________________________________________________.
                                             (найменування, місцезнаходження, контакти)

5. Ризики під час виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)13 __________
______________________________________________________________________.

(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнувся інститут громадянського  
суспільства під час виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було 

використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час  
планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання  

виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

6. Інформаційний супровід під час виконання (реалізації) програми (проекту, за-
ходу)14

Порядко-
вий  

номер

Тип  
інформаційного  
повідомлення 
(друкована пу-
блікація, стаття, 
блог, телесю-

жет, радіоефір, 
пост тощо)  

та його назва

Рівень  
розповсюдження  

(міжнародний, 
всеукраїнський, 

обласний,  
місцевий)

Назва  
публікації

Дата  
публікації 

(ефіру)

Адреса  
розміщення 

(онлайн- 
посилання (якщо  
в електронному 
форматі), номер 
публікації друко-
ваного видання)

7. Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після 
завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі дже-
рела фінансування15_____________________________________________________.

Особа, що проводить моніторинг            _________     _______________________
                                                                                 (підпис)                 (власне ім’я та прізвище)

_______________________
1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.
2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.
3 Зазначається організаційно-правова форма та власна назва.
4 У разі наявності.
5 Заповнюється у разі встановлення організатором конкурсу.
6 Заповнюється з виділенням короткострокових, довгострокових результатів та кількісних та 

якісних показників досягнення.
7 Заповнюється у разі встановлення організатором конкурсу.
8 Копії списків учасників з підписами додаються до звіту.
9 Заповнюється у разі потреби.
10 Заповнюється у разі потреби.
11 Заповнюється у разі потреби.
12 Заповнюється у разі встановлення організатором конкурсу.
13 Заповнюється у разі встановлення організатором конкурсу.
14 Заповнюється у разі встановлення організатором конкурсу.
15 Заповнюється у разі встановлення організатором конкурсу.

Додаток 7 
до Порядку

Підсумковий висновок  
щодо виконання програм (проектів, заходів), розроблених  

інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації)  
яких надається фінансова підтримка

Порядковий 
номер

Назва  
програми,  
проекту 

або  
заходу

Найменування 
інституту  

громадянського 
суспільства

Обсяг  
бюджетних  

коштів, наданих 
для виконання  

(реалізації)  
програми  
(проекту,  
заходу)

Відповідність  
результативних показни-
ків виконання (реалізації) 

програми (проекту,  
заходу) запланованим 

результативним  
показникам  

та обсягу витрачених  
бюджетних коштів

Посадова особа 
організатора конкурсу                     __________      __________________________
                                                               (підпис)                       (власне ім’я та прізвище)».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 серпня 2021 р. № 803 
Київ

Деякі питання соціальної підтримки 
багатодітних малозабезпечених сімей

З метою підтримки багатодітних малозабезпечених сімей Кабінет Міністрів Укра-
їни  ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Запровадити у 2021 році виплату одноразової грошової допомоги на дітей з ба-
гатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року у сумі 2 000 
гривень на кожну дитину.

2. Затвердити Порядок виплати одноразової грошової допомоги на дітей з багато-
дітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року, що додається.

3. Установити, що виплата одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних 
малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року здійснюється Міністер-
ством соціальної політики за рахунок коштів бюджетної програми 2501030 «Виплата 
деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окре-
мим категоріям населення».

4. Внести до пункту 4  Порядку використання коштів, передбачених у державно-
му бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечен-
ня та оплати послуг окремим категоріям населення, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1101 «Деякі питання виплати держав-
ної соціальної допомоги» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 210, № 35, ст. 
1165; 2021 р., № 13, ст. 545), зміну, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 серпня 2021 р. № 803

ПОРЯДОК 
виплати одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених 

сімей для підготовки до навчального року
1. Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової грошової допомоги на ді-

тей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року (далі 
— одноразова грошова допомога) одержувачам державної соціальної допомоги ма-
лозабезпеченим сім’ям з числа багатодітних сімей.

2. Витрати на виплату одноразової грошової допомоги відшкодовуються за раху-
нок коштів державного бюджету.

3. Одноразова грошова допомога виплачується багатодітним сім’ям, які станом 
на 1 серпня 2021 р. є одержувачами державної соціальної допомоги малозабезпе-
ченим сім’ям.

4. Одноразова грошова допомога призначається на кожну дитину з багатодітної 
малозабезпеченої сім’ї, яка станом на 1 серпня 2021 р. має вік 6—18 років (включно).

5. Одноразова грошова допомога надається у розмірі 2 000 гривень на кожну дитину.
6. Фінансування виплати одноразової грошової допомоги здійснюється Мінсоц-

політики за заявками щодо потреби в бюджетних коштах для виплати одноразової 
грошової допомоги (далі — заявки) структурних підрозділів з питань соціального за-
хисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 
(далі — регіональні органи соціального захисту населення) на підставі заявок, пода-
них структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, 
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами місь-
ких, районних у містах (у разі їх утворення) рад, центрів з нарахування та здійснення 
соціальних виплат, які відповідають вимогам пункту 47 частини першої статті 2 Бю-
джетного кодексу України (далі — структурні підрозділи з питань соціального захис-
ту населення) за формою, визначеною Мінсоцполітики.

7. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають регіо-
нальним органам соціального захисту населення заявки:

до 16 серпня 2021 р. — щодо потреби в бюджетних коштах для виплати однора-
зової грошової допомоги у серпні 2021 року;

до 17 вересня 2021 р. — щодо додаткової потреби в бюджетних коштах для ви-
плати одноразової грошової допомоги  за серпень 2021 року.

8. Регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють отримані від 
структурних підрозділів з питань соціального захисту населення заявки та не пізніше 
ніж протягом двох робочих днів подають Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрі-
зі адміністративно-територіальних одиниць.

9. Мінсоцполітики після надходження від регіональних органів соціального захис-
ту населення узагальнених заявок перераховує не пізніше ніж протягом трьох ро-
бочих днів бюджетні кошти регіональним органам соціального захисту населення.

10. Регіональні органи соціального захисту населення перераховують не пізніше 
ніж протягом наступного робочого дня бюджетні кошти на рахунки структурних під-
розділів з питань соціального захисту населення.

11. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення протягом двох 
робочих днів перераховують бюджетні кошти на рахунки одержувачів державної со-
ціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, відкриті в установі уповноваженого 
банку, або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта».

12. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають про-
тягом п’яти робочих днів після завершення виплати регіональним органам соціаль-
ного захисту населення у довільній формі інформацію про використання бюджет-
них коштів та про виконання результативних показників для її узагальнення та по-
дання  Мінсоцполітики.

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

14. Виплата одноразової грошової допомоги проводиться структурними підрозді-
лами з питань соціального захисту населення за матеріалами справ одержувачів дер-
жавної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з числа багатодітних сімей без 
звернення таких одержувачів.

15. Розмір одноразової грошової допомоги не включається під час обчислення 
середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для призначення всіх 
видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, які відповідно до законо-
давства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї (домогосподарства).

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 4 серпня 2021 р. № 803
ЗМІНА, 

що вноситься до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового  

забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення
Доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:
«виплату одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпече-

них сімей для підготовки до навчального року відповідно до Порядку виплати одно-
разової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для під-

готовки до навчального року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 4 серпня 

2021 р. № 803 «Деякі питання соціальної підтримки багатодітних малозабезпе-
чених сімей»;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами 
шістнадцятим — вісімнадцятим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 4 серпня 2021 р. № 804 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 

для підтримки екологічно безпечного 
стану в зонах відчуження і безумовного 

(обов’язкового) відселення
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для під-

тримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) від-
селення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 
202 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 17, ст. 711; 2019 р., № 66, ст. 2274), такі зміни:

пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Бюджетні кошти використовуються з метою посилення бар’єрних функцій зон 

відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення та для стимулювання відро-
дження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи.»;

у пункті 3:
абзац шостий викласти в такій редакції:
«створення, реконструкцію та експлуатацію об’єктів інфраструктури;»;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
«здійснення інформаційних заходів із популяризації зон відчуження і безумовно-

го (обов’язкового) відселення, у тому числі представлення на міжнародному рівні.».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 липня 2021 р. № 811 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України 

від 28 березня 2018 р. № 214
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 214 «Пи-

тання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на 
території інших держав, а також членів їх сімей» (Офіційний вісник України, 2018 р., 
№ 29, ст. 1029; 2019 р., № 24, ст. 862; 2020 р., № 38, ст. 1243) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  
від 21 липня 2021 р. № 811

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 28 березня 2018 р. № 214
1. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-

там на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 
деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а та-
кож членів їх сімей, затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 березня 2018 р. № 214 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 21 липня 2021 р. № 811)
ПОРЯДОК ТА УМОВИ 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, 
які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отриман-
ня жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, ви-
значених в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I—II групи з чис-
ла учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала вна-
слідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із перебуванням у 
цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов (далі — субвенція) і включені до списків осіб, які користуються пра-
вом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем про-
живання відповідно до законодавства за категоріями, встановленими цим пунктом 
(далі —  квартирний облік).

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної 
програми є Мінветеранів.

3. Розпорядниками субвенції є:
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської 

міської держадміністрацій (далі — регіональні органи соціального захисту населен-
ня);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, район-
них у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, міських, ра-
йонних у містах (у разі їх утворення) рад (далі — місцеві органи соціального захис-
ту населення).

4. Субвенція спрямовується на виплату грошової компенсації за належні для отри-
мання жилі приміщення, що відповідають установленим вимогам законодавства для 
забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у прийнятих в 
експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку шляхом при-
значення і виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщен-
ня членам сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених в аб-
заці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», особам з інвалідністю I—II групи з числа учасників бойових 
дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, конту-
зії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із перебуванням у цих державах, визначе-
них пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов і пере-
бувають на квартирному обліку.

5. Розподіл субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва 
здійснюється Мінветеранів в обсязі, передбаченому в державному бюджеті на відпо-
відний рік, пропорційно до потреби в наданні грошової компенсації на підставі пода-
ної регіональними органами соціального захисту населення Мінветеранів інформації 
станом на 1 березня поточного року за формою згідно з додатком.

Під час розподілу субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. 
Києва враховується обов’язкова виплата грошової компенсації на одного одержу-
вача грошової компенсації з урахуванням норм пунктів 4 і 19 Порядку виплати гро-
шової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій 
осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сі-
мей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 
214 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 29, ст. 1029), — в редакції постанови Кабі-
нету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 811.

6. Регіональні органи соціального захисту населення здійснюють розподіл суб-
венції між місцевими органами соціального захисту населення відповідно до потре-
би в наданні грошової компенсації, інформація щодо якої складена за формою згід-
но з додатком на підставі рішень комісій про розгляд заяв членів сімей осіб, які за-
гинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошо-
вої компенсації та подана станом на 1 березня поточного року з урахуванням поло-
жень, визначених пунктом 4 Порядку виплати грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових 
діях на території інших держав, а також членів їх сімей, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 214 (Офіційний вісник України, 
2018 р., № 29, ст. 1029), — в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 
липня 2021 р. № 811.
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ДОКУМЕНТИ
Якщо в кількох одержувачів грошової компенсації однакова дата рішень вико-

навчих комітетів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад про 
взяття на квартирний облік у межах м. Києва або в межах однієї області черговість 
виплати грошової компенсації визначається з урахуванням дати подання ними заяви 
про призначення грошової компенсації з усіма необхідними документами.

Субвенція розподіляється регіональними органами соціального захисту населен-
ня між місцевими органами соціального захисту населення на одержувачів грошової 
компенсації, якими відкрито поточний рахунок із спеціальним режимом використан-
ня у відділенні АТ «Ощадбанк».

7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування 
міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 
р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за 
витратами, затвердженого Мінфіном.

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

9. Казначейство подає щомісяця до 15 числа наступного періоду Мінфіну та Мін-
ветеранів інформацію про перераховані суми субвенції та касові видатки в розрізі 
бюджетів областей, м. Києва, районів і міст обласного значення, територіальних гро-
мад та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей і міського бюджету м. Києва.

10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначей-
ства, за бюджетними зобов’язаннями минулих років проводиться в установленому 
законодавством порядку.

11. Регіональні органи соціального захисту населення подають Мінветеранів щомі-
сяця не пізніше 10 числа наступного періоду інформацію про використання субвенції.

12. Мінветеранів подає Мінфіну щокварталу до 25 числа наступного місяця зведе-
ний звіт про використання субвенції.

13. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про виконання бю-
джетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільо-
вим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Додаток 
до Порядку та умов

ІНФОРМАЦІЯ 
щодо потреби в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

_____________________________________________________________ 
(найменування регіонального органу соціального захисту населення) 

станом на 1 березня 20__ року

Прізвище, ім’я, 
по батькові  

(за його  
наявності)  
заявника

Статус,  
категорія  
заявника,  

дата встановлення 
I—II групи  

інвалідності

Прізвище, ім’я, по батькові  
(за його наявності) членів 

сім’ї заявника, на яких розра-
ховується грошова компенса-
ція, з урахуванням особи, яка 
загинула (пропала безвісти), 

померла, у разі, коли вона  
перебувала на квартирному 

обліку разом із членами своєї 
сім’ї, із зазначенням  
родинного зв’язку  

із заявником

Кількість осіб  
з інвалідністю  
у складі сім’ї,  

на яких  
розраховується 

грошова  
компенсація  
(у тому числі  

з урахуванням  
заявника  

з інвалідністю)

Найменування населеного 
пункту, в якому заявник  

перебуває на обліку як такий, 
що потребує поліпшення  
житлових умов, та дата і  

номер рішення виконавчого 
комітету районної, міської,  
районної в місті, селищної, 
сільської ради про взяття  

на квартирний облік

Найменування районного 
(міського) органу  

соціального захисту  
населення, в якому заявник 

перебуває на обліку  
в Єдиному державному  

автоматизованому  
реєстрі осіб, які мають  

право на пільги

Гранична  
вартість 

1 кв. метра 
житла  

в регіоні, тис. 
гривень

Коефіцієнт  
збільшення  
граничної  
вартості 

1 кв. метра житла

Розмір площі  
житла, врахований 

під час  
розрахунку  

розміру грошової  
компенсації,  

кв. метрів

Витрати, 
пов’язані  

з купівлею, 
оформленням 

права власності 
на житло,  

тис. гривень

Загальна сума 
належної  

заявникові  
грошової  

компенсації, 
тис. гривень

Дата подання заяви 
про призначення  

грошової компенсації 
та дата і номер рішен-
ня комісії про розгляд 
заяв членів сімей осіб, 
які загинули (пропа-

ли безвісти), померли, 
та осіб з інвалідністю 

про призначення  
грошової компенсації

Усього

__________________________
(найменування посади)

_________________
(підпис)

___________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності)».

2. Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі при-
міщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території ін-
ших держав, а також членів їх сімей, затверджений зазначеною постановою, виклас-
ти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 березня 2018 р. № 214 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 21 липня 2021 р. № 811)
ПОРЯДОК 

виплати грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь 

у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей
1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за на-

лежні для отримання жилі приміщення (далі — грошова компенсація) для сімей 
учасників бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці першому пунк-
ту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту», для осіб з інвалідністю I—II групи з числа учасників бойових дій на терито-
рії інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
або захворювання, пов’язаних із перебуванням у цих державах, визначених пунктом 
7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту» (далі — одержувач грошової компенсації), які потребують поліп-
шення житлових умов і включені до списків осіб, які користуються правом позачер-
гового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем проживання від-
повідно до законодавства за категоріями, встановленими в пунктах 2 і 3 цього По-
рядку (далі — квартирний облік), та інформацію про яких внесено до Єдиного дер-
жавного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі — Реєстр). 

2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають 
члени сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали 
безвісти), померли (далі — особа, яка загинула (пропала безвісти), померла), визна-
чені в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» (далі — члени сім’ї особи, яка загинула (пропала без-
вісти), померла), які перебувають на квартирному обліку, за категоріями в такій чер-
говості (у разі відсутності одержувачів попередньої категорії):

1) категорія I — дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка за-
гинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), які проживають разом 
з матір’ю (батьком); дружина (чоловік), якщо в особи, яка загинула (пропала безві-
сти), померла, немає дітей (у тому числі усиновлених);

2) категорія II — малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала без-
вісти), померла (у тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо 
від матері (батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день 
смерті розлучена або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не 
позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула 
(пропала безвісти), померла;

3) категорія III — батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;
4) категорія IV — повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;
5) категорія V — повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалід-

ністю до досягнення повноліття;
6) категорія VI — повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), 

померли;
7) категорія VII — дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), по-

мерла, яка (який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена 
(позбавлений) батьківських прав щодо малолітніх та неповнолітніх дітей особи, яка 
загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлених), або не позбавле-
на (не позбавлений) батьківських прав, але малолітні та неповнолітні діти особи, яка 
загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), проживають окре-
мо від дружини (чоловіка);

8) категорія VIII — утриманці особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, 
яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

3. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають 
особи з інвалідністю I—II групи з числа учасників бойових дій на території інших дер-
жав, визначені пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціального захисту», інвалідність яких настала внаслідок пора-
нення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із перебуванням у цих держа-
вах, що перебувають на квартирному обліку (далі — особи з інвалідністю).

4. Грошова компенсація членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), по-
мерла, та особам з інвалідністю виплачується в повному обсязі, за винятком випад-
ків, передбачених абзацами сьомим і восьмим пункту 18 цього Порядку, у порядку 
черговості відповідно до дати взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії 
одержувача грошової компенсації для членів сім’ї особи, яка загинула (пропала без-
вісти), померла, визначених пунктом 2 цього Порядку, за рахунок субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні 
для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших 
держав, визначених в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I—II гру-
пи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких наста-
ла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із перебу-
ванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують по-
ліпшення житлових умов (далі — субвенція).

Якщо особі встановлено II групу інвалідності, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із участю в бойових діях та перебу-
ванням на території інших держав, пізніше, ніж цю особу взято на квартирний облік 
як особу з інвалідністю внаслідок війни, черговість виплати грошової компенсації ви-
значається за датою встановлення II групи інвалідності відповідно до довідки меди-
ко-соціальної експертної комісії.

Членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, з числа малоліт-
ніх та неповнолітніх дітей, яким грошову компенсацію було призначено до набран-
ня чинності постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 333 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 214» 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 38, ст. 1243), черговість виплати грошової ком-
пенсації визначається за датою прийняття рішення про призначення грошової ком-
пенсації.

Право на отримання грошової компенсації вважається використаним із дати дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно за членами сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), 
померла, особи з інвалідністю та членами її сім’ї, на яких було розраховано грошо-
ву компенсацію.

Грошова компенсація за рахунок субвенції членам сім’ї особи, яка загинула (про-
пала безвісти), померла, та особам з інвалідністю надається один раз.

5. За поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення 
районних, районних у м. Києві держадміністрацій, міських, районних у містах рад, за 
рішенням виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі 
її утворення) ради або за розпорядженням голови районної, районної в м. Києві дер-
жадміністрації утворюється комісія щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які заги-
нули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової 
компенсації (далі — комісія).

До складу комісії входять представники виконавчих органів сільських, селищних, 
міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, структурних підрозділів район-
них, районних у м. Києві держадміністрацій з питань соціального захисту населення, 
економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва, всеукраїнських 
громадських об’єднань ветеранів (за їх згодою).

6. До повноважень комісії належить:
перевірка наявності в одержувача грошової компенсації статусу особи, на яку по-

ширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту», встановленого відповідно до абзацу першого пункту 1 статті 10 зазна-
ченого Закону (далі — статус члена сім’ї загиблого), та статусу особи з інвалідністю 
внаслідок війни, встановленого відповідно до пункту 7 частини другої статті 7 Зако-
ну України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі — ста-
тус особи з інвалідністю внаслідок війни);

визначення категорії особи як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), 
померла;

перевірка складу сім’ї особи з інвалідністю;
перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї осо-

би, яка загинула (пропала безвісти), померла, особи з інвалідністю та членів її сім’ї;
перевірка факту спільного чи окремого проживання членів сім’ї особи, яка загину-

ла (пропала безвісти), померла, які мають право на грошову компенсацію;
перевірка наявності майнових прав на незакінчене будівництвом житло чи пра-

ва власності на житлове приміщення членів сім’ї особи, яка загинула (пропала без-
вісти), померла, та особи з інвалідністю, а також усіх членів сім’ї, на яких розрахо-
вується грошова компенсація, що розташоване в населених пунктах на підконтроль-
ній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непри-
датним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтвер-
джується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квар-
тири), або відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують даті подан-
ня заяви про призначення грошової компенсації;

перевірка факту надання раніше одержувачу грошової компенсації або членам йо-
го сім’ї житла чи виплати грошової компенсації за рахунок бюджетних коштів;

прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компен-
сації;

перегляд рішення про призначення грошової компенсації за нововиявленими об-
ставинами (у разі змін у майновому стані, у складі сім’ї, зміни показників опосеред-
кованої вартості спорудження житла, у зв’язку із втратою статусу члена сім’ї заги-
блого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку тощо);

скасування попереднього рішення за нововиявленими обставинами;
прийняття рішення про відмову у виплаті грошової компенсації;
визначення розміру грошової компенсації;
визначення суми коштів, яка підлягає поверненню, якщо одержувач грошової 

компенсації або його законний представник не повідомили органові соціального за-
хисту населення про зміни в майновому стані, у складі сім’ї, втрату статусу члена сім’ї 
загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку;

прийняття рішення про виплату грошової компенсації члену сім’ї одержувача гро-
шової компенсації, на якого розраховано грошову компенсацію (далі — уповноваже-
ний член сім’ї), у зв’язку із смертю одержувача грошової компенсації, якому призна-
чено грошову компенсацію, але не виплачено.

7. Заяву про призначення грошової компенсації член сім’ї особи, яка загинула 
(пропала безвісти), померла, особа з інвалідністю (далі — заявник) або їх законний 
представник чи уповноважена особа подають в письмовій чи в електронній формі (за 
наявності технічної можливості) до органу соціального захисту населення за місцем 
перебування на квартирному обліку (далі — орган соціального захисту населення).

Якщо органом місцевого самоврядування або військово-цивільною адміністраці-
єю утворено центр надання адміністративних послуг, заява та необхідні документи 
можуть подаватися через такий центр.

Заяви з необхідними документами приймаються адміністраторами центру надан-
ня адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи, яка над-
силається органові соціального захисту населення не пізніше наступного робочого 
дня після її формування. У паперовому вигляді ці документи передаються органові 
соціального захисту населення не рідше ніж один раз на два тижні.

Органи соціального захисту населення (центри надання адміністративних послуг) 
можуть забезпечувати складання заяви в електронній формі, її друк та надання заяв-
никові або його законному представникові для перевірки та підписання.

За наявності електронної інформаційної взаємодії органу соціального захисту на-
селення з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприєм-
ствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необ-
хідна для надання послуги, така інформація заявником не подається.

8. До заяви додаються копії (електронні копії за технічної можливості):
1) документа, що посвідчує особу заявника, а в разі подання документів законним 

представником чи уповноваженою особою —документа, що посвідчує особу того, 
від чийого імені подається заява, а також документа, яким надано повноваження за-
конному представникові чи уповноваженій особі представляти члена сім’ї особи, яка 
загинула (пропала безвісти), померла, або особу з інвалідністю, оформленого відпо-
відно до законодавства, або за технічної можливості паспорта громадянина України у 
вигляді відображення в електронній формі інформації, що міститься в паспорті гро-
мадянина України у формі картки, оформленому засобами Єдиного державного де-
мографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом,  
штрих-кодом, цифровим кодом тощо), а також інформації про місце проживання (за 
наявності), що подаються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних 
послуг «Портал Дія» (далі — Портал Дія);

2) посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 «Про порядок видачі посвідчень і на-
грудних знаків ветеранів війни» (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218; Офіційний вісник 
України, 2018 р., № 68, ст. 2294), що підтверджує статус члена сім’ї загиблого або 
особи з інвалідністю внаслідок війни;

3) для осіб, статус яким установлено відповідно до пункту 7 частини другої статті 
7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», — до-
відки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

4) постанови військово-лікарської комісії;
5) для членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, — виданої вій-

ськовим комісаріатом довідки про безпосередню участь загиблої (померлої) особи в 
бойових діях на території інших держав, перелік яких визначено постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 63 «Про організаційні заходи щодо засто-
сування Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

6) документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка за-
гинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми та неповнолітніми дітьми і осо-
бою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами 
її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, та які разом з ним перебувають 
на квартирному обліку, за технічної можливості відображення в електронному вигля-
ді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперово-
му бланку, що подається засобами Порталу Дія;

7) рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утво-
рення), селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім’ї на квар-
тирний облік;

8) акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) 
(у разі потреби) за формою, встановленою Порядком надання щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в 
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженим постановою Кабі-
нету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., 
№ 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312);

9) довідки про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права 
власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Украї-
ні території.

Інформаційну довідку про зареєстровані після 31 грудня 2012 р. речові права на 
нерухоме майно заявника та членів його сім’ї, яких включено в розрахунок грошової 
компенсації, орган соціального захисту населення самостійно отримує з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно.

Інформацію про наявність/відсутність у заявника та членів сім’ї, на яких розрахо-
вується грошова компенсація, майнових прав на незакінчене будівництвом житло та 
про те, що заявникові не надавалося житло раніше і не виплачувалася грошова ком-
пенсація за рахунок бюджетних коштів як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала 
безвісти), померла або як особі з інвалідністю, заявник зазначає в заяві.

До заяви додається також згода (викладена письмово в довільній формі) членів 
сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та/або неповнолітніх дітей), на яких нара-
ховується грошова компенсація, на включення їх у розрахунок грошової компенсації.

9. Орган соціального захисту населення протягом 10 робочих днів з дати прийнят-
тя заяви з усіма необхідними документами обстежує матеріально-побутові умови за-
явника за місцем перебування на квартирному обліку, про що складає акт за фор-
мою, встановленою Мінветеранів.

10. Після складення акта обстеження матеріально-побутових умов за-
явника орган соціального захисту населення не пізніше ніж через  
10 робочих днів вносить комісії подання про виплату грошової компенсації.

Після отримання заяви про зміни в майновому стані та/або у складі сім’ї, втрату 
статусу члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квар-
тирного обліку орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів 
вносить комісії подання про перегляд рішення про призначення грошової компен-
сації.

11. Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає 
його по суті і в присутності заявника або законного представника чи уповноваженої 
особи приймає рішення про призначення (відмову в призначенні/виплаті) грошової 
компенсації, перегляд рішення, скасування попереднього рішення.

Якщо після прийняття комісією рішення змінено розмір грошової компенсації, ор-
ган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рі-
шення повідомляє про такі зміни структурному підрозділу з питань соціального за-
хисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій і Мінветеранів.

12. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання про 
призначення (відмову в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляд рішен-
ня, скасування попереднього рішення за відсутності заявника або законного пред-
ставника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та/або не-
явки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засі-
дання комісії.

13. У рішенні комісії зазначається:
1) прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) заявника;
2) прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) законного представника чи упо-

вноваженої особи і документ, що підтверджує їх повноваження;
3) інформація про те, що особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, або 

особа з інвалідністю брали безпосередню участь у бойових діях на території інших 
держав, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 
1994 р. № 63 «Про організаційні заходи щодо застосування Закону України «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

4) факт спільного чи окремого проживання із заявником неповнолітніх та мало-
літніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

5) статус і категорія заявника;
6) прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) кожного із членів сім’ї особи з 

інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація, із зазначенням родинного 
зв’язку із заявником відповідно до пункту 20 цього Порядку;

7) кількість осіб із членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, 
за однією категорією, на яких нараховується грошова компенсація із зазначенням 
родинного зв’язку із особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, враховую-
чи особу, яка загинула (пропала безвісти), померла, якщо її включено в розрахунок 
грошової компенсації;

8) факт перебування заявника та членів його сім’ї на квартирному обліку;
9) інформація про те, що заявникові або членам його сім’ї вже надавалося житло 

або виплачувалася грошова компенсація за рахунок бюджетних коштів;
10) інформація про наявність майнових прав на незакінчене будівництвом жит-

ло чи права власності на житлове приміщення за заявником та членами його сім’ї, на 
яких було розраховано грошову компенсацію, що розташоване в населених пунктах 
на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або 
стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, 
що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (бу-
динку, квартири), або відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують 
даті подання заяви про призначення грошової компенсації.

14. Комісія відмовляє заявникові в призначенні грошової компенсації з таких під-
став:

1) особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належала до осіб, статус 
яким встановлено відповідно до пунктів 2, 13—15 частини першої статті 6 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

2) особа з інвалідністю не належить до осіб, які брали участь у бойових діях на те-
риторії інших держав, та одержала інвалідність внаслідок поранення, контузії, калі-
цтва або захворювання, що пов’язані з перебуванням у таких державах;

3) член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належить до чле-
нів сім’ї, визначених в абзацах шістнадцятому — двадцять другому пункту 1 статті 10 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

4) заявник не перебуває на квартирному обліку;
5) категорія заявника як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), по-

мерла, є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім’ї особи, яка заги-
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нула (пропала безвісти), померла, у разі одночасного подання ними заяви про отри-
мання грошової компенсації;

6) категорія заявника як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), по-
мерла, є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член його сім’ї, який вже 
отримав житло або грошову компенсацію, — до виплати грошової компенсації всім 
членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, які перебувають на об-
ліку в Реєстрі та мають першочергове право на таку виплату;

7) заявникові вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенса-
ція як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з ін-
валідністю I—II групи із числа учасників бойових дій на території інших держав за ра-
хунок бюджетних коштів;

8) заявник та члени його сім’ї, на яких було розраховано грошову ком-
пенсацію, володіють майновими правами на незакінчене будівництвом жит-
ло чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої пло-
щі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР (на кожного чле-
на сім’ї), яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні терито-
рії (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для про-
живання внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Лу-
ганській областях, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупова-
ні території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і  
м. Севастополі), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п’яти років, що 
передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

9) подання недостовірних відомостей.
15. Члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яким було від-

мовлено в призначенні грошової компенсації згідно з підпунктами 5 і 6 пункту 14 
цього Порядку, мають право на отримання грошової компенсації після виплати та-
кої компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, 
які перебувають на обліку в Реєстрі та мають першочергове право на таку виплату.

16. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про призначення (від-
мови в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляд рішення, скасування по-
переднього рішення комісія надсилає копію рішення заявникові із зазначенням роз-
міру призначеної/перерахованої йому грошової компенсації, підстави для відмови в 
призначенні/виплаті грошової компенсації, перегляді рішення, скасуванні попере-
днього рішення, а також структурному підрозділу з питань соціального захисту насе-
лення обласних, Київської міської держадміністрацій.

17. Заявник має право оскаржити рішення комісії в судовому порядку.
18. У разі прийняття рішення про призначення заявникові грошової компенсації 

комісія визначає її розмір, виходячи з таких нормативів:
1) за нормою — 13,65 кв. метра жилої площі на кожного із членів сім’ї особи, яка 

загинула (пропала безвісти), померла, віднесеного до однієї категорії, з урахуванням 
особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, якщо вона перебувала на квартир-
ному обліку разом із членами своєї сім’ї;

2) за нормою — 13,65 кв. метра жилої площі на особу з інвалідністю та кожного 
члена її сім’ї, зазначеного в абзаці шостому пункту 20 цього Порядку;

3) за нормою — 35,22 кв. метра загальної площі на членів сім’ї особи, яка заги-
нула (пропала безвісти), померла, які належать до однієї категорії, або на сім’ю осо-
би з інвалідністю;

4) додатково — 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім’ї заявника, який є 
особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (із урахуванням заявника).

При цьому враховується опосередкована вартість спорудження  
1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому заявник перебуває на 
квартирному обліку, на день звернення за грошовою компенсацією, визначена Мін-
регіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосеред-
кованої вартості спорудження житла за регіонами України. У разі зміни опосередко-
ваної вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла, визначеної Мінрегі-
оном після розрахунку комісією розміру грошової компенсації, її розмір підлягає пе-
рерахунку комісією без звернення заявника за умови, що на день такої зміни грошо-
ву компенсацію не виплачено чи виплачено не в повному обсязі.

У разі незабезпечення протягом поточного бюджетного року виплати грошової 
компенсації в повному обсязі у зв’язку із зміною опосередкованої вартості спору-
дження 1 кв. метра загальної площі житла за бажанням заявника, якому виплата гро-
шової компенсації здійснюється в поточному році, грошова компенсація може бу-
ти виплачена без проведення такого перерахунку, що підтверджується його заявою.

Сума доплати до перерахованого комісією розміру грошової компенсації у зв’язку 
із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі жит-
ла може бути виплачена заявникові в наступному бюджетному році, якщо заявни-
ком не придбано житло.

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова опосередкована вартість збіль-
шується в 1,75 раза, для міст — обласних центрів, а також міст обласного значення 
з населенням понад 300 тис. осіб — у 1,5 раза, для міст обласного значення з насе-
ленням від 100 тис. до 300 тис. осіб — у 1,25 раза.

У разі перерахунку грошової компенсації у зв’язку із зміною опосередкованої вар-
тості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла за заявником зберігається чер-
говість виплати грошової компенсації.

19. Розмір грошової компенсації розраховується за формулою:
ГК = ((13,65 х Nс) – Вп + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг х Км + ПЗ,

де ГК — грошова компенсація;
Nс — кількість осіб, на яких розраховується грошова компенсація;
Вп — жила площа, яка перебуває у власності заявника (членів його сім’ї, які вклю-

чені в розрахунок грошової компенсації);
Nп — кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з ін-

валідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 
10 кв. метрів жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

Вг — опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для 
населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліп-
шення житлових умов, на день звернення за грошовою компенсацією;

Км — коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної пло-
щі житла для міст, визначених в абзаці дев’ятому пункту 18 цього Порядку;

ПЗ — витрати (гривень), пов’язані з купівлею, оформленням права власності на 
житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових пла-
тежів), розмір яких не перевищує 3 відсотків розміру грошової компенсації.

Розмір грошової компенсації підлягає перерахунку у зв’язку із зміною складових 
формули, за якою розраховується грошова компенсація, якщо грошова компенсація 
не виплачена чи виплачена не в повному обсязі.

20. У разі прийняття рішення про призначення грошової компенсації особі з інва-
лідністю комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі:

1) копії рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу 
членів його сім’ї, які разом із заявником перебувають на такому обліку;

2) копії рішення про взяття на квартирний облік членів сім’ї особи з інвалідністю, 
на яких нараховується грошова компенсація;

3) письмової згоди (викладеної в довільній формі) кожного із членів сім’ї особи 
з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується гро-
шова компенсація, щодо включення їх у розрахунок розміру грошової компенсації.

При цьому в зазначений розрахунок включаються члени сім’ї особи з інвалідніс-
тю, які перебувають на квартирному обліку, незалежно від того, перебувають вони 
на такому обліку разом із особою з інвалідністю чи окремо від неї, включаючи пе-
ребування на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім’ї в різних на-
селених пунктах.

До членів сім’ї особи з інвалідністю належать: дружина (чоловік), їх малолітні та 
неповнолітні діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з ди-
тинства I і II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з 
особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею за умови, що осо-
ба з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, 
яка перебуває під її опікою або піклуванням та проживає разом з нею.

21. Під час ухвалення рішення про призначення грошової компенсації членам сім’ї 
особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, комісія розраховує розмір такої 
компенсації на підставі копії рішення про взяття їх на квартирний облік.

Під час ухвалення рішення про призначення грошової компенсації малолітнім та 
неповнолітнім дітям особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому чис-
лі усиновленим), комісія може включити в розрахунок особу, з якою вони фактично 
проживають, якщо ця особа є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), 
померла, та потребує поліпшення житлових умов.

У такому разі рішення приймається комісією на підставі акта обстеження матері-
ально-побутових умов, у якому зафіксовано факт спільного проживання малолітніх 
та неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, а також на 
підставі рішення комісії у справах дітей, до якої звертався орган соціального захисту 
населення, про засвідчення такого факту. При цьому якщо особою, з якою малолітні 
та/або неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, фактично 
проживають, є дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, 
факт позбавлення її (його) батьківських прав до уваги не береться.

22. Комісія розраховує грошову компенсацію одночасно кільком членам сім’ї осо-
би, яка загинула (пропала безвісти), померла, які потребують поліпшення житлових 
умов, належать до однієї категорії та водночас не є членами однієї сім’ї згідно із Сі-
мейним кодексом України (розлучені батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), 
померла) з урахуванням норми — 35,22 кв. метра житлової площі на кожного члена 
сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла.

23. У разі змін у майновому стані, у складі сім’ї, втрати статусу члена сім’ї заги-
блого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку заяв-
ник, якому призначено грошову компенсацію, зобов’язаний протягом 30 календар-
них днів поінформувати в письмовій формі орган соціального захисту населення про 
такі зміни (набуття заявником та членами його сім’ї, на яких розраховано грошову 
компенсацію, майнових прав на житло чи права власності на житлове приміщення 
після призначення грошової компенсації, державна реєстрація народження або смер-
ті члена сім’ї, державна реєстрація шлюбу/розірвання шлюбу, включення до скла-
ду сім’ї нових членів сім’ї тощо) та подати копії відповідних підтвердних документів.

У таких випадках рішення про призначення грошової компенсації підлягає пере-
гляду комісією, якщо на день подання заяви та документів грошова компенсація не 
виплачена чи виплачена не в повному обсязі.

У разі перерахунку грошової компенсації у зв’язку із зміною у складі сім’ї збері-
гається черговість виплати грошової компенсації, крім випадку, передбаченого абза-
цом четвертим цього пункту, коли черговість виплати грошової компенсації визнача-
ється за датою взяття на квартирний облік повнолітнього члена сім’ї.

У разі змін у складі сім’ї заявника внаслідок включення до її складу повнолітніх 
членів сім’ї, яких узято на квартирний облік після призначення заявникові грошо-
вої компенсації, заявником може бути подана нова заява про призначення грошової 
компенсації для оновленого складу сім’ї. Попереднє рішення комісії про призначення 
грошової компенсації скасовується.

Якщо заявник або законний представник не повідомили органові соціального за-
хисту населення про зміни в майновому стані, у складі сім’ї, втрату статусу члена 
сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного облі-
ку, що спричинило виплату грошової компенсації без наявності правових підстав або 
в розмірі, визначеному без урахування жилої площі, яка перебуває у власності заяв-
ника (членів його сім’ї, які включені в розрахунок грошової компенсації), з розрахун-
ку на померлу особу або на особу, яка не є членом його сім’ї, заявник повертає ор-
ганові соціального захисту населення різницю надміру виплачених коштів. Сума ко-
штів, яка підлягає поверненню, визначається комісією з урахуванням норм пунктів 
18 і 19 цього Порядку.

Особам з інвалідністю та членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), по-
мерла, яким призначено грошову компенсацію, її виплата здійснюється відповідно 
до рішення комісії про призначення грошової компенсації незалежно від зміни групи 
інвалідності та категорії одержувача грошової компенсації після прийняття рішення.

24. Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації 
заявник звертається до відділення АТ «Ощадбанк» (далі — уповноважений банк) із 
заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання (да-
лі — спеціальний рахунок). До заяви додається копія рішення комісії про призначен-
ня грошової компенсації.

У разі здійснення комісією перерахунку розміру грошової компенсації за новови-
явленими обставинами, у зв’язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 
кв. метра загальної площі житла тощо, заявник надає уповноваженому банку копію 
відповідного рішення комісії.

25. Після відкриття спеціального рахунка заявник протягом 10 робочих днів пові-
домляє про його реквізити органові соціального захисту населення шляхом надання 
копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.

26. Орган соціального захисту населення після надходження субвенції на рахун-
ки відповідних місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, перераховує на 
спеціальний рахунок заявника кошти грошової компенсації в розмірі, визначеному 
у відповідному рішенні комісії, про що повідомляє заявникові не пізніше ніж через 
три робочих дні з дати переказу грошової компенсації на його спеціальний рахунок.

27. Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення 
сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надається відповідно 
до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річ-
ного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 
165 Податкового кодексу України.

28. Члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особи з інва-
лідністю протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціаль-
ний рахунок в уповноваженому банку самостійно використовують призначену їм гро-
шову компенсацію на придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будин-
ках на первинному або вторинному ринку у будь-якому населеному пункті на терито-
рії України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.

29. Для переказу коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявник по-
дає уповноваженому банку заяву про переказ таких коштів на придбання житла, до 
якої додається платіжне доручення на переказ коштів грошової компенсації на опла-
ту за договором купівлі-продажу житла (далі — договір) у прийнятих в експлуатацію 
житлових будинках на первинному та вторинному ринку, а також письмову згоду ор-
гану соціального захисту населення на перерахування грошової компенсації із спеці-
ального рахунка як оплати за договором.

Якщо предметом договору є житловий будинок, розміщений на земельній ділянці, 
грошова компенсація може спрямовуватися на придбання земельної ділянки, про що 
зазначається в договорі. У такому разі в платіжному дорученні щодо переказу гро-
шової компенсації зазначається договір/договори купівлі-продажу житлового будин-
ку та земельної ділянки, на якій він розміщується.

Рахунок одержувача коштів грошової компенсації повинен бути зазначений у до-
говорі та може бути відкритий в будь-якій банківській установі відповідно до зако-
нодавства.

30. Для отримання згоди на перерахування коштів грошової компенсації із спеці-
ального рахунка як оплати за договором заявник подає органові соціального захис-
ту населення один примірник договору, в якому зазначається, що житло набувається 
у власність заявника та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, пода-
ється також один примірник договору/договорів, в якому повинно бути зазначено, 
що земельна ділянка передається у власність заявника та членів його сім’ї, на яких 
розраховано грошову компенсацію.

31. Орган соціального захисту населення в разі відповідності умов договору вимо-
гам, зазначеним у пунктах 28 і 30 цього Порядку, не пізніше ніж через п’ять робочих 
днів надає заявникові письмову згоду на перерахування коштів грошової компенса-
ції із спеціального рахунка як оплати за договором із визначенням суми, що підлягає 
перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.

32. Орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів грошової 
компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок, зазначений у договорі, за 
таких умов:

1) предметом договору є придбання у власність заявника та членів його сім’ї, на 
яких розраховано грошову компенсацію, житла, що відповідає встановленим вимо-
гам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов, що буде підставою для зняття з квартирного обліку;

2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації на спе-
ціальному рахунку заявника;

3) власником (співвласником) житла згідно з укладеним договором є малолітній 
та/або неповнолітній член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або 
повнолітня недієздатна особа, від імені яких укладено договір і яким призначалася 
грошова компенсація в разі їх наявності;

4) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців.
33. У разі виявлення порушення вимог, зазначених у пунктах 28, 30 і 32 цього По-

рядку, орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів письмово 

відмовляє заявникові в наданні згоди на переказ коштів грошової компенсації за йо-
го заявою із зазначенням причин такої відмови.

34. Заявник має право повторно звернутися до органу соціального захисту насе-
лення із заявою про переказ коштів грошової компенсації після усунення причин від-
мови в переказі таких коштів згідно з договором або оскаржити в суді відмову орга-
ну соціального захисту населення.

35. Підставами для відмови у виплаті грошової компенсації є:
втрата заявником статусу члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслі-

док війни;
придбання заявником та/або членами сім’ї, на яких розраховано грошову компен-

сацію, житлового приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 
47 Житлового кодексу Української РСР (на кожного члена сім’ї), укладання інвести-
ційного договору відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» або до-
говору купівлі-продажу майнових прав, або договору про пайову участь після при-
значення грошової компенсації;

зняття заявника із квартирного обліку.
36. Якщо заявник протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації 

на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклав договір і не перека-
зав кошти грошової компенсації на придбання житла, уповноважений банк самостій-
но повертає кошти грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на раху-
нок органу соціального захисту населення.

37. У разі смерті одержувача грошової компенсації, якому призначено грошову 
компенсацію, але не виплачено, грошова компенсація виплачується уповноважено-
му члену сім’ї на підставі заяви, копії документа, що посвідчує особу уповноважено-
го члена сім’ї, копії свідоцтва про смерть та згоди в довільній формі від інших членів 
сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

Заяву та зазначені документи уповноважений член сім’ї особисто подає до органу 
соціального захисту населення (у тому числі через центр надання адміністративних 
послуг), який протягом п’яти робочих днів вносить комісії подання про виплату гро-
шової компенсації уповноваженому члену сім’ї.

Якщо кошти грошової компенсації були перераховані на спеціальний рахунок 
одержувача грошової компенсації, орган соціального захисту населення звертаєть-
ся до уповноваженого банку із проханням повернути кошти із спеціального рахунка 
одержувача грошової компенсації на рахунок органу соціального захисту населення.

Рішення про виплату уповноваженому члену сім’ї призначеної грошової компенсації 
приймається комісією з урахуванням положень, зазначених у пункті 11 цього Порядку.

Комісія протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про виплату упо-
вноваженому члену сім’ї грошової компенсації надсилає йому копію рішення.

Після отримання копії рішення комісії уповноважений член сім’ї звертається до 
уповноваженого банку із заявою про відкриття спеціального рахунка. До заяви дода-
ється копія рішення комісії.

Після відкриття спеціального рахунка уповноважений член сім’ї повідомляє про 
його реквізити органові соціального захисту населення.

Виплата грошової компенсації уповноваженому члену сім’ї здійснюється з ураху-
ванням норм, зазначених у пунктах 18 (щодо здійснення перерахунку розміру грошо-
вої компенсації в разі зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра за-
гальної площі житла), 23 (у частині змін у майновому стані), 26, 28—32 і 34 цього По-
рядку, із збереженням черговості виплати грошової компенсації.

Положення цього пункту поширюються на випадки, коли смерть заявника відбулася до 
набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 811 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 214».

38. Якщо ціна договору перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціаль-
ному рахунку заявника, уповноважений банк переказує кошти грошової компенса-
ції із спеціального рахунка заявника за договором лише після надходження на спе-
ціальний рахунок заявника додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для його ви-
конання.

39. Додаткові кошти можуть бути внесені на спеціальний рахунок заявника за ра-
хунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів заявника, а також з інших дже-
рел, не заборонених законодавством, у тому числі благодійних надходжень.

40. Кошти грошової компенсації можуть бути використані на відшкодування ви-
трат, пов’язаних із купівлею житла, оформленням права власності на житло, земель-
ну ділянку, на якій розміщено житловий будинок, та сплатою передбачених законом 
податків і зборів, про що обов’язково зазначається в договорі.

Забороняється використання коштів грошової компенсації на оплату посеред-
ницьких послуг.

41. Уповноважений банк має право переказувати суму, визначену в договорі, у по-
вному обсязі та не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов’язаних із 
купівлею житла, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій 
розміщено житловий будинок, та сплатою передбачених законом податків і зборів.

У разі придбання житлового будинку разом із земельною ділянкою у платіжно-
му дорученні щодо переказу грошової компенсації зазначається договір (договори) 
купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розміщений.

42. У разі укладення договору на суму, меншу від суми грошової компенсації на 
спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк не пізніше ніж через три бан-
ківські дні після переказу коштів згідно з договором повертає залишки коштів гро-
шової компенсації на рахунок органу соціального захисту населення.

43. Орган соціального захисту населення не пізніше ніж через 30 календарних днів 
з дати закінчення строку дії укладеного заявником договору купівлі-продажу житла 
самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та 
членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію (далі — інфор-
маційна довідка).

44. Після виплати заявникові грошової компенсації (перерахунку коштів на спеці-
альний рахунок заявника) орган соціального захисту населення вносить інформацію 
про таку виплату до Реєстру.

Після отримання інформаційної довідки орган соціального захисту населення ін-
формує відповідні органи (у тому числі на території інших населених пунктів) про не-
обхідність зняття з квартирного обліку заявника та членів його сім’ї, яких включено 
у розрахунок грошової компенсації, та не пізніше ніж через три робочих дні після її 
отримання надсилає копію такої довідки структурному підрозділу з питань соціаль-
ного захисту населення обласної, Київської міської держадміністрацій.

Право власності на нерухоме майно оформляється на заявника та членів його 
сім’ї, на яких було розраховано розмір грошової компенсації.

45. У разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме май-
но за заявником та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенса-
цію, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно протягом 30 календар-
них днів після закінчення строку дії укладеного заявником договору купівлі-продажу 
житла орган соціального захисту населення звертається до заявника із вимогою по-
вернути кошти грошової компенсації до бюджету.

46. Кошти грошової компенсації повертаються у випадку, передбаченому пунктом 
45 цього Порядку, заявником добровільно або на підставі судового рішення.

47. У разі відчуження житла (квартири, житлового будинку із земельною ділян-
кою, на якій він розташований), придбаного за рахунок коштів грошової компенсації, 
яке перебувало у власності заявника та членів його сім’ї, на яких було виплачено гро-
шову компенсацію, менше трьох років, кошти отриманої грошової компенсації підля-
гають поверненню до державного бюджету.

Орган соціального захисту населення щороку протягом трьох років з дня отри-
мання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником 
та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, самостій-
но отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухо-
ме майно.

48. Орган соціального захисту населення здійснює ведення обліку звернень за-
явників та інформації про використання ними грошової компенсації за формою, за-
твердженою Мінветеранів.

49. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київ-
ської міської держадміністрацій подають Мінветеранів щокварталу до 20 числа міся-
ця, що настає за звітним періодом, інформацію про житло, придбане заявником, за 
формою згідно з додатком до цього Порядку.

50. Мінветеранів в установленому порядку вносить щокварталу відомості про за-
безпеченість житлом членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та 
осіб з інвалідністю до Єдиного державного реєстру ветеранів війни після початку йо-
го функціонування.

Додаток  
до Порядку 

ІНФОРМАЦІЯ  
про житло, придбане членами сімей осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав і загинули (пропали безвісти), померли, та особами з інвалідністю

_______________________________________________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрацій)

за ___________20__ р.

Прізвище, ім’я,  
по батькові (за його 
наявності) одержу-
вача (із зазначен-

ням категорії)

Серія та номер  
паспорта  

громадянина  
України

Реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків, 
повідомили про це відповідному контролюючому 

органу і мають про це відмітку в паспорті)

Члени сім’ї  
(із зазначенням  

родинного зв’язку)

Адреса, за якою розмі-
щується житло (область, 
населений пункт, вули-

ця, номер будинку, номер 
квартири (у разі наявнос-

ті — поштовий індекс)

Характеристика  
житла (загальна  
площа, житлова  
площа, кількість  

кімнат)

Номер і дата  
витягу з Державного  

реєстру речових  
прав на нерухоме  

майно про реєстрацію пра-
ва власності

Вартість  
житла, тис. 

гривень

Виплачено  
грошову  

компенсацію,  
тис. гривень

Джерела фінансування 
для придбання житла, тис. гривень

державний  
бюджет

місцевий  
бюджет та інші 

джерела
разом

Керівник     ____________                 ______________________________
                                     (підпис)                                           (прізвище та ініціали)

МП
_____________ 20__ р.».
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 04 серпня 2021 р. № 814 

Київ

Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 

для проведення загальнодержавних 
топографо-геодезичних та картографічних 

робіт і робіт з демаркації та делімітації 
державного кордону

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних ро-
біт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 218 (Офіційний вісник України, 
2011 р., № 18, ст. 755; 2012 р., № 62, ст. 2527; 2017 р., № 22, ст. 615; 2018 р., № 22, ст. 
727, № 75, ст. 2515; 2019 р., № 26, ст. 915; 2020 р., № 2, ст. 61), зміни, що додаються.

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 серпня 2021 р. № 814

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та 
картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону

1. У пункті 1:
1) в абзаці третьому слова «, та його територіальні органи» виключити;
2) в абзаці четвертому слово «п’ятим» замінити словом «сьомим»;
3) доповнити пункт після абзацу четвертого абзацами такого змісту:
«Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним абзацами другим, 

третім та шостим пункту 3 цього Порядку, є державне підприємство «Науково-до-
слідний інститут геодезії і картографії», що належить до сфери управління Держ-
геокадастру, з урахуванням умов та вимог, визначених пунктом 9 Порядку складан-
ня, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 
установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. 
№ 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним абзацом п’ятим пунк-
ту 3 цього Порядку, є державне науково-виробниче підприємство «Картографія», що 
належить до сфери управління Держгеокадастру, з урахуванням умов та вимог, ви-
значених пунктом 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог 
до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., 
№ 9, ст. 414).».

2. Пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. Бюджетні кошти використовуються з метою реалізації положень, передбаче-

них Законами України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про 
географічні назви» і «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».».

3. У пункті 3:
1) абзац четвертий викласти в такій редакції:
«загальнодержавне топографічне картографування (створення, оновлення та ви-

дання державних топографічних карт і планів; створення та функціонування бази то-
пографічних даних; дистанційне зондування Землі повітряними та наземними засо-
бами, а також використання даних дистанційного зондування Землі із космосу для 
виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт; створення 3D-моделей 
місцевості та об’єктів; виконання робіт з технічного захисту інформації; підготовка та 
проведення наукових семінарів, конференцій з питань топографо-геодезичної і кар-
тографічної діяльності);»;

2) після абзацу четвертого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
«загальнодержавне тематичне картографування (проектування, складення і ви-

дання загальногеографічних, політико-адміністративних, науково-довідкових та ін-
ших тематичних карт і атласів; формування і ведення Державного картографо-ге-
одезичного фонду; встановлення та унормування географічних назв, створення та 
ведення Державного реєстру географічних назв; видання галузевих науково-техніч-
них журналів і науково-методичної топографо-геодезичної та картографічної літе-
ратури); 

створення і розвиток національної інфраструктури геопросторових даних (ство-
рення та функціонування національного геопорталу; створення геоінформаційних 
систем; створення та функціонування геопорталів Державної геодезичної мере-
жі та бази топографічних даних; розроблення та видання нормативно-правових ак-
тів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та національної інф-
раструктури геопросторових даних; підготовка та проведення наукових та навчаль-
них семінарів, конференцій у сфері національної інфраструктури геопросторових да-
них);».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами сьомим і 
восьмим.

4. Абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції: 
«Одержувачі бюджетних коштів отримують бюджетні кошти на безповоротній 

основі та використовують такі кошти на підставі плану використання бюджетних ко-
штів для здійснення заходів, визначених абзацами другим — сьомим пункту 3 цьо-
го Порядку.».

5. У тексті Порядку слово «Мінекономіки» замінити словом «Мінагрополітики».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 липня 2021 р. № 819-р 
Київ

Про призначення М. Кизима представником 
Уряду України в Секретаріаті Договору  

про Антарктику
1. Призначити Кизима Миколу Олександровича — першого заступника Міністра 

освіти і науки представником Уряду України в Секретаріаті Договору про Антарктику.
2. Визнати такими, що втратили чинність: 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 658 «Про при-

значення Д. Чеберкуса представником Уряду України в Секретаріаті Договору про 
Антарктику»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 978 «Про вне-
сення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р.  
№ 658».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 липня 2021 р. № 820-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 3  
плану заходів з підготовки та відзначення 

30-ї річниці незалежності України
Внести зміну до пункту 3 плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці не-

залежності України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
31 травня 2021 р. № 583 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 47, ст. 2924), виклав-
ши підпункт 9 в такій редакції:

«9) проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту «Активні парки — 
локації здорової України».

Мінмолодьспорт, обласні та Київська місь-
ка держадміністрації, Всеукраїнський центр 
фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх» (за згодою), центри фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх»  
(за згодою).
Протягом 2021 року;».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Капітанчук Валерій Володимирович, 14.06.1972 р.н., відповідно до ви-

мог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 10 серпня 
2021 року об 11 год. 00 хв. до Національного антикорупційного бюро Укра-
їни, за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, буд. 3 (службовий кабінет  
№ 335), тел. +38(044)246-32-09, для вручення процесуальних документів 
у відповідності до вимог ст. 291 КПК України (копії обвинувального акта 
та реєстру матеріалів досудового розслідування) у кримінального прова-
дженні № 52017000000000785 від 25.12.2015, як підозрюваному за ознака-
ми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 
Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття зазначені в ст. 139 КПК України.

Втрачене свідоцтво  про реєстрацію 
№ ПІ-3873 від 19.03.2007, видане Міністерством економіки України 

Представництву «ВАТ «ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ 
«ТРАНСКОНТЕЙНЕР», вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 липня 2021 р. № 823-р 
Київ

Питання спрямування Державним 
агентством лісових ресурсів коштів 

спеціального фонду державного бюджету  
у 2021 році

Відповідно до статті 37 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 
рік» спрямувати за пропозицією Державного агентства лісових ресурсів залишок ко-
штів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли як плата за послуги, в 
сумі 65 115,5 тис. гривень, який утворився станом на 1 січня 2021 р., за програмою 
2709010 «Керівництво та управління у сфері лісового господарства» на здійснен-
ня заходів та виконання завдань і функцій Державного агентства лісових ресурсів.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 липня 2021 р. № 821-р 
Київ

Про виділення коштів для надання 
одноразової грошової допомоги членам 

сімей осіб, які загинули (померли)  
під час участі в антитерористичній операції, 
та особам, які стали особами з інвалідністю 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва  
або захворювання, одержаних  

під час участі в зазначеній операції
1. Виділити Міністерству у справах ветеранів 16 544,2 тис. гривень для надання 

одноразової грошової допомоги членам сімей п’ятьох осіб, які загинули (померли) 
під час участі в антитерористичній операції, та дев’ятнадцяти особам, які стали осо-
бами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одер-
жаних під час участі в зазначеній операції.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного 
фонду державного бюджету.

2. Міністерству у справах ветеранів:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економіки та Мі-

ністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із наданням допомоги, зазначеної у 
пункті 1 цього розпорядження;

подати до 30 серпня 2021 р. Міністерству економіки, Міністерству фінансів та 
Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно із 
цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 липня 2021 р. № 825-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  

від 14 червня 2017 р. № 398
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 398 «Про 

схвалення Основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий 
період» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1559) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 21 липня 2021 р. № 825-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 14 червня 2017 р. № 398
1. У пункті 2 розпорядження:
1) після слів «Міністерству оборони» доповнити словами «, Міністерству з питань 

стратегічних галузей промисловості»;
2) після слова «воєнно-економічній» доповнити словом «, військово-промисловій»;
3) слово «сфері» замінити словом «сферах».
2. У розділі ІІІ «Перспективна система озброєння сектору безпеки та оборони» 

Основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий пе-
ріод, схвалених зазначеним розпорядженням:

1) абзац сьомий підрозділу «Військово-транспортна та спеціальна авіація» підроз-
ділу «Озброєння та військова (спеціальна) техніка Повітряних Сил» після слів «па-
трульних літаків» доповнити словами «та безпілотних авіаційних комплексів»;

2) у підрозділі «Озброєння та військова (спеціальна) техніка спеціальних військ»:
в абзаці сьомому підрозділу «Техніка зв’язку та автоматизації» слова «та інозем-

ного виробництва» замінити словами «, іноземного та спільного виробництва»;
абзац перший підрозділу «Засоби інженерного озброєння» після слів «інженерно-

саперної машини» доповнити словами «, зразків багатофункціонального інженерно-
го озброєння, техніки».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 липня 2021 р. № 827-р 
Київ

Про підписання Меморандуму  
між Урядом України та Урядом Китайської 
Народної Республіки про підтвердження 

отримання безоплатної допомоги
Схвалити проект Меморандуму між Урядом України та Урядом Китайської Народ-

ної Республіки про підтвердження отримання безоплатної допомоги.
Уповноважити Голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Чечоткіна Ми-

колу Олександровича підписати зазначений Меморандум.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 липня 2021 р. № 828-р 
Київ

Про виділення з резервного фонду 
державного бюджету коштів для здійснення 

заходів, пов’язаних з відновленням  
авіаційної техніки, яка використовується  

під час виконання завдань цивільного захисту
1. З метою забезпечення захисту населення, територій, навколишнього природно-

го середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким 
ситуаціям, ліквідації їх наслідків виділити з резервного фонду державного бю-
джету Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних 
ситуацій) 106 380 тис. гривень для здійснення заходів, пов’язаних з віднов-
ленням авіаційної техніки, яка використовується під час виконання завдань ци-
вільного захисту.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за ра-
хунок коштів резервного фонду державного бюджету.

2. Міністерству внутрішніх справ:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економіки та Мі-

ністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, визначених 
у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 25 грудня 2021 р. Міністерству економіки, Міністерству фінансів та Дер-
жавній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим 
розпорядженням.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

СПРАВА «ЄВДОКІМОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF YEVDOKIMOV v.UKRAINE)

(заява№ 24635/14)

Стислий виклад рішення від 22 квітня 2021 року
У жовтні 2010 року Служба безпеки України (далі — СБУ) розпочала прове-

дення негласних слідчих дій щодо заявника, на той момент слідчого міліції, які 
стосувалися тверджень про вимагання ним хабара. Постановою Апеляційного су-
ду Харківської області (далі — апеляційний суд) голова надав дозвіл СБУ на про-
ведення таких дій. Ця постанова була єдиним документом, яким було санкціоно-
вано спостереження за заявником, і його ніколи не ознайомлювали з її текстом.  

Пізніше заявника було затримано, а документи щодо негласних слідчих дій бу-
ли розсекречені та більше не належали до таємної інформації, а також офіційно 
долучені до матеріалів кримінальної справи щодо заявника. 

Під час подальшого кримінального провадження заявник клопотав про витре-
бування в апеляційного суду постанови голови суду, якою було санкціоновано 
прослуховування його телефону (зняття інформації з каналів зв’язку), а також 
інших постанов, якими санкціонувався запис його особистих розмов (застосу-
вання інших технічних засобів отримання інформації). Заявник наголошував, що 
відповідні матеріали більше не мали грифу «таємно» і стверджував, що проце-
дури, яка застосовувалася для санкціонування здійснення негласних слідчих дій, 
зняття інформації з каналів зв’язку та спостереження за допомогою інших техніч-
них засобів (за винятком телекомунікаційних каналів) були двома окремими за-
ходами спостереження, і кожен вимагав отримання окремого дозволу суду. Про-
те СБУ зазначала про наданий лише один такий дозвіл, який стосувався прослу-
ховування телефону та не поширювався на жодні інші заходи. Заявник ствер-
джував про незаконне здійснення запису, і що такі записи слід було визнати не-
допустимими доказами. Нововодолазький районний суд Харківської області від-
мовив у задоволенні клопотання заявника про витребування інформації, оскіль-
ки він не мав сумнівів у правильності і законності виконання органом досудово-
го розслідування своїх службових обов’язків під час розслідування цієї кримі-
нальної справи. 

У травні 2012 року районний суд визнав заявника винним у вимаганні хабара, 
пославшись, зокрема, на аудіо- та/або відеозаписи телефонних і особистих роз-
мов заявника. Заявник оскаржив цей вирок до судів вищих інстанцій, наголосив-
ши, серед іншого, на відсутності у матеріалах справи постанови про проведен-
ня негласного спостереження та невиправданій відмові у її витребуванні. Апеля-
ційний суд та Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримі-
нальних справ залишили вирок без змін. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за пунктом 1 та підпунктами «b» і «d» пункту 3 статті 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на невідкриття 
стороні захисту тексту постанови суду про дозвіл на проведення негласних слід-
чих дій спостереження за ним і визнання допустимими доказами проти нього по-
казань понятих, які не з’являлися у судові засідання.

Стосовно питання визнання допустимими доказами показань понятих, які не 
з’являлися у судові засідання, Європейський суд зазначив, що показання поня-
тих, які не з’являлися у судові засідання, не були єдиними доказами та вирішаль-
ними у справі заявника, а документи, які не були відкриті стороні захисту, не бу-
ли прямо пов’язані з показаннями понятих, які не з’являлися у судові засідання. З 
огляду на це Європейський суд дійшов висновку, що визнання допустимими до-
казами показань понятих, які не з’являлися у судові засідання, не підірвало спра-
ведливість кримінального провадження щодо заявника і вказав на відсутність по-
рушення пункту 1 та підпункту «d» пункту 3 статті 6 Конвенції.

Щодо питання невідкриття тексту постанови суду стороні захисту Європей-
ський суд зауважив, що під час ухвалення цього рішення національні органи вла-
ди не посилалися на суспільний інтерес для невідкриття стороні захисту тексту 
відповідної постанови. Також відсутні дані, що суди, які розглядали справу заяв-
ника, мали доступ до тексту постанови. До того ж заявник не був поінформова-
ний про причини обмеження його прав. І хоча та постанова суду не містила жод-
них доказів проти заявника, вона стосувалася допустимості ключового доказу 
проти нього — матеріалів негласного спостереження за ним. З огляду на зазна-
чене Європейський суд дійшов висновку, що порядок, якого дотримувалися су-
ди під час ухвалення відповідного рішення, не відповідав вимогам змагальнос-
ті судового процесу та рівності сторін і не передбачав належні гарантії захис-
ту інтересів обвинуваченого. Таким чином, Європейський суд констатував пору-
шення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з невідкриттям стороні захисту тек-
сту постанови суду, якою було санкціоновано здійснення негласного спостере-
ження за заявником.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що не було порушено пункт 1 та підпункт «d» пункту 3 статті 6 

Конвенції у зв’язку з визнанням допустимими доказами показань понятих Г. і К., 
наданих під час досудового розслідування;

3. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з не-
відкриттям постанови суду, якою було санкціоновано заходи спостереження за 
заявником;

4. Постановляє, що встановлення порушення само собою є достатньою спра-
ведливою сатисфакцією будь-якої моральної шкоди, якої міг зазнати заявник;

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 

800 (вісімсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахову-
ватися заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, які мають бути 
конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здій-
снення платежу 

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у 
розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка дія-
тиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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оголошення

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

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста  Севастополя здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних 
провадженнях № 42016000000002405 від 15.09.2016, № 42016000000002334 від 13.09.2016, № 42016000000002389 від 14.09.2016, № 42016000000002362  
від 13.09.2016, № 42016000000002614 від 28.09.2016, № 42016000000002739 від 06.10.2016, № 42016000000002356 від 13.09.2016, № 42016000000002745  
від 06.10.2016, № 42016000000002418 від 15.09.2016, № 42016000000002613 від 28.09.2016, № 42016000000004026 від 20.12.2016, № 42016000000002690  
від 06.10.2016, № 42016000000002623 від 28.09.2016, № 42016000000002742 від 06.10.2016 за фактом надання іноземній державі та її представникам допо-
моги в проведенні підривної діяльності проти України з боку суддів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, за ознаками злочину передбаченого  ч. 1 
ст. 111 КК України (державна зрада).

В вищезазначених кримінальних провадженнях зібрано достатньо доказів для зміни підозри Яніну Ігорю Альбертовичу 15.10.1966 року народження,  Дми-
трієву Тимофію Михайловичу 09.01.1969 року народження,  Сич Максиму Юрійовичу 21.01.1982 року народження,  Нікіщенко Марині Ігорівні 09.04.1983 року 
народження,  Гребенніковій Наталі Олександрівні 29.08.1981 року народження, Заплаві Лідії Миколаївні 09.09.1950 року народження,  Тощевій Олені Олексан-
дрівні 29.04.1976 року народження, Бражніку Ігорю Сергійовичу 21.04.1986 року народження, Іванову Сергію Сергійовичу 17.04.1974 року народження, Шев-
ченку Вячеславу Володимировичу 05.07.1979 року народження, Чубабрія Вахтангу Автанділовичу 05.02.1978 року народження Соколовському Ігорю Станіс-
лавовичу 02.10.1981 року народження Борисенку Євгенію Валентиновичу 12.06.1982 року народження, Стебівко Олені Іванівні 23.05.1966 року народження, 
у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297 – 5 Кримінального процесуального кодексу України пропоную вищезазначеним особам та їх захисни-
кам прибути до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) з 09.08.2021 по 11.08.2021 (з 09:00 
по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального ак-
та прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання 
доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні зібрані усі необхідні докази для складання обвинувального акта.
У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначені вище підозрювані можуть ознайомитись з матеріалами вказаних кримінальних проваджень з можливістю здій-

снення копіювання та інше відповідно до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.
Ураховуючи строки досудового розслідування та положення ст. 28 КПК України, , пропонуємо зазначеним вище підозрюваним прибути разом із своїми за-

хисниками до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) з 09.08.2021 по 11.08.2021 (з 09:00 по 
18:00) для проведення процесуальних дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурорам по вказаним кримінальним провадженням доступ та 
можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази, документи, або копії з них, які ви маєте намір використовувати як дока-
зи в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані письмово підтвердити протилежній стороні - прокурору факт надан-
ня їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного Волкова В. А.

Підозрюваному Волкову Володимиру Анатолійовичу, 20.04.1983 ро-
ку народження, уродженцю Донецької області, м. Торецька (Дзержин-
ська), мешканцю Донецької області, м. Торецьк.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
від 28.07.2021 (справа № 263/9209/21) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014050220000903 від 26.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 11.08.2021 
о 13:00 в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адресою:Донецька 
область, м. Маріуполь, Італійська, 32 до старшого слідчого ГУНП в До-
нецькій області Мурза Дениса Михайловича (т. 0687809942) для участі 
у врученні повідомлення про нову підозру, у допиті як підозрюваного 
у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014 
за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених  
ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України, проведенні інших 
слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення 
досудового розслідування,  надання доступу до матеріалів досудово-
го розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів 
досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 
138, 139 КПК України.

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного Акулова В. А.

Підозрюваному Акулову Віталію Анатолійовичу, 17.05.1972 року на-
родження, уродженцю Донецької області, м. Торецька (Дзержинська), 
мешканцю Донецької області, м. Торецьк.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
від 28.07.2021 (справа № 263/9209/21) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014050220000903 від 26.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 11.08.2021 
о 12:00 в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адресою:Донецька 
область, м. Маріуполь, Італійська, 32 до старшого слідчого ГУНП в До-
нецькій області Мурза Дениса Михайловича (т. 0687809942) для участі 
у врученні повідомлення про нову підозру, у допиті як підозрюваного 
у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014 
за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених  
ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України, проведенні інших 
слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення 
досудового розслідування,  надання доступу до матеріалів досудово-
го розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів 
досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 
138, 139 КПК України.

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного Стельмаха В. О.  

Підозрюваному Стельмаху Валерію Олександровичу, 01.08.1955 ро-
ку народження, уродженцю Донецької області, смт Нью-Йорк (Новго-
родське), мешканцю Донецької області, смт Нью-Йорк (Новгородське). 

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 
28.07.2021 (справа № 263/9209/21) надано дозвіл на здійснення спе-
ціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014050220000903 від 26.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 11.08.2021 
о 10:00 в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адресою:Донецька 
область, м. Маріуполь, Італійська, 32 до старшого слідчого ГУНП в До-
нецькій області Мурза Дениса Михайловича (т. 0687809942) для учас-
ті у врученні повідомлення про нову підозру, у допиті як підозрювано-
го у кримінальному провадженні  № 12014050220000903 від 26.05.2014 
за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 
1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146; 
ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, проведенні інших слідчих 
та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудо-
вого розслідування,  надання доступу до матеріалів досудового розслі-
дування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 
138, 139 КПК України.

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного Лисенка К. В.  

Підозрюваному Лисенку Костянтину Володимировичу, 01.05.1968 
року народження, уродженцю Донецької області, м. Торецька (Дзер-
жинська),  мешканцю Донецької області, м. Торецьк.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
від 28.07.2021 (справа № 263/9209/21) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014050220000903 від 26.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 11.08.2021 
об 11:00 в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адресою:Донецька 
область, м. Маріуполь, Італійська, 32 до старшого слідчого ГУНП в До-
нецькій області Мурза Дениса Михайловича (т. 0687809942) для участі 
у врученні повідомлення про нову підозру, у допиті як підозрюваного у 
кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 26.05.2014 за 
ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 
ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146; 
ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, проведенні інших слідчих 
та процесуальних дій, вручення повідомлення про завершення досудо-
вого розслідування,  надання доступу до матеріалів досудового розслі-
дування, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 
138, 139 КПК України.

Повідомлення про спеціальне досудове розслідування  
та повістка про виклик підозрюваного Усенка О. О.

Підозрюваному Усенку Олегу Олеговичу, 23.12.1983 року народжен-
ня, уродженцю Донецької області, м. Торецька (Дзержинська), меш-
канцю  Донецької області, м. Торецьк.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
від 28.07.2021 (справа № 263/9209/21) надано дозвіл на здійснення 
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12014050220000903 від 26.05.2014.

На підставі ст. 133, 135 КПК України прошу Вас з’явитися 11.08.2021 
о 14:00 в слідчий відділ ГУНП в Донецькій області за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, Італійська, 32 до старшого слідчого ГУНП 
в Донецькій області Мурза Дениса Михайловича (т. 0687809942) для 
участі у врученні повідомлення про нову підозру, у допиті як підо-
зрюваного у кримінальному провадженні № 12014050220000903 від 
26.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), пе-
редбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України, прове-
денні інших слідчих та процесуальних дій, вручення повідомлення про 
завершення досудового розслідування,  надання доступу до матеріалів 
досудового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру 
матеріалів досудового розслідування.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст.ст. 
138, 139 КПК України.

В провадженні Сєвєродонецького міськрайонного суду Луганської 
області знаходиться кримінальне провадження 1-кп/428/752/2021 
(справа № 428/6001/21), внесене до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за № 12021130000000005 від 05.01.2021 ро-
ку у відношенні Цибенка Романа Євгеновича, Вєдєрникова Віта-
лія Володимировича, Додукалова Володимира Вікторовича, Види-
ша Олексія Сергійовича, обвинувачених у вчиненні кримінальних 
правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 3  
ст. 146, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 187 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ч. 2 ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст. 297-5, 323 КПК України Сєвєродонецький міський суд 
Луганської області викликають Цибенка Романа Євгеновича, Вєдєр-
никова Віталія Володимировича, Додукалова Володимира Вікторови-
ча, Видиша Олексія Сергійовича у судове засідання, що відбудеться 
13.08.2021 року о 09 годині 00 хвилин в залі судових засідань № 1 Сє-
вєродонецького міського суду Луганської області: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, буд. 19. Кримінальне про-
вадження розглядається суддею Комплєктовою Т. О.

Відповідно до вимог ст. 323 КГІК України з моменту опублікуван-
ня оголошення обвинувачені вважаються належним чином ознайом-
лені з його змістом.

АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоно-
вича, буд.127, код банку 322313) прийнято рішення щодо закриття відділення в  
м. Кам’янське філії АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі, яке розташоване за адресою: 
51911, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Свободи, буд. 67.

Обслуговування клієнтів відділенням в м. Кам’янське припиняється 20.09.2021 р.
Клієнти можуть отримати банківські послуги у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі, 

яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26.
Телефони для довідок
• Обслуговування фізичних осіб: (056) 375-42-18, (0562) 36-28-16;
• Обслуговування юридичних осіб: (056) 375-42-13.
Деталі щодо подальшого обслуговування можна отримати за телефоном:  

(056) 745-43-15. 
Ліцензія НБУ №2 від 7 серпня 2019 року.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюєть-
ся процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних прова-
дженнях № 42017010000000199 від 17.11.2017 за підозрою Туробової Ганни Сер-
гіївни 10.08.1969 року народження та № 42017010000000198 від 17.11.2017 за 
підозрою Шмельова Дмитра Миколайовича 10.09.1979 року народження у вчи-
ненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

У вищезазначених кримінальних провадженнях необхідно провести допит пі-
дозрюваної Туробової Ганни Сергіївни 10.08.1969 року народження та підозрю-
ваного Шмельова Дмитра Миколайовича 10.09.1979 року народження, у зв’язку 
із викладеним на виконання положень ст. 297 — 5 Кримінального процесуально-
го кодексу України пропоную вищезазначеним особам та їх захисникам прибути 
до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. 
Ділова, 24, перший поверх) з 09.08.2021 по 11.08.2021 (з 09:00 по 18:00) для про-
ведення вказаної процесуальної дії.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ  
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТУ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ НА 2022-2032 РОКИ 

Відповідно до Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» Виконавчий комітет Ірпінської 
міської ради оприлюднює для громадського обгово-
рення  Заяву про визначення обсягу стратегічної еко-
логічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Ірпінської 
міської територіальної громади на 2022-2032 роки.

Строк громадського обговорення заяви — 15 днів 
з дати даної публікації.

Зауваження і пропозиції до зазначеного докумен-
та просимо надавати  у письмовому вигляді до відді-
лу економіки та стратегічного планування Виконав-
чого комітету Ірпінської міської ради Бучанського 
району Київської області, поштова адреса: вул. Шев-
ченка, 2-а, м. Ірпінь, 08200, електрона адреса: е-mail: 
ekonomika2008@ukr.net.

Зауваження та пропозиції, отримані після встанов-
леного строку не розглядаються. 

Контактні тел.: (04597) 62-461; 60-273.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ  
ТА ВИКЛИК ДО СЛІДЧОГО

Відповідно до ст.ст. 111-112, 135, 276-278 та гла-
ви 11 КПК України повідомляю, що 30.07.2021 у 
кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
25.07.2017 за № 22017130000000176 за ознаками 
вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, складено письмо-
ве повідомлення про підозру, згідно з яким Павлова 
Інна Андріївна, 11.09.1990 р.н., уродженка та зареє-
стрована у м. Луганськ, вул. Маяковського, будинок 
10, мешканка м. Луганськ, підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України.

Також, згідно з ст.ст. 133, 135 КПК України, Пав-
лова І. А., 11.09.1990 р.н., викликається на 10 год. 00 
хв. 10.08.2021, 11.08.2021 та 12.08.2021 до слідчо-
го в ОВС СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Лу-
ганській областях Барабаша О. П. (тел. 0645268110) 
за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т 
Космонавтів 18, для допиту як підозрюваної та про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22017130000000176 від 25.07.2017. 
Наслідки та поважні причини неприбуття особи на 
виклик визначені ст.ст.138-139 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківсько-
го районного суду м. Києва від 27.07.2021 (справа  
№ 761/23162/21, провадження № 1-кс/761/13622/2021) 
надано дозвіл на здійснення спеціального досудово-
го розслідування у межах кримінального провадження  
№ 22020000000000123 від 10.06.2020 стосовно підо-
зрюваного Шепетіла В’ячеслава Юрійовича, 14.12.1989 
р.н. 

Повістка про виклик 
Підозрюваний Шепетіло В’ячеслав Юрійович, від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 138, 139, 297-5 КПК 
України, викликається на 10 год. 00 хв. 10 серпня 
2021 року до слідчого ГСУ СБУ Щебет М. Р., у каб. 
445 за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А, 
(тел. 044-281-51-58) для допиту як підозрюваного, 
для вручення повідомлення про завершення досу-
дового розслідування, надання доступу до матеріа-
лів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 22020000000000123 від 10.06.2020, вру-
чення копії обвинувального акта та копії реєстру ма-
теріалів досудового розслідування.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає 
в судове засідання, як обвинуваченого, Митрако-
ва Миколу Володимировича, 25.07.1964 р.н., уро-
дженця м. Кіровськ Луганської області, громадяни-
на України, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Н. Курченко, 24, 
кв. 36, фактично мешкає в м. Алчевськ Луганської 
області.

Судове засідання відбудеться 16 серпня 2021 року 
о 15:30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Черка-
си, вул. Гоголя, 316, каб. 218.

Суддя Рябуха Ю. В.

Після смерті Хомякової Тетяни Григорівни, 
02.01.1963 р.н., яка померла 07.04.2021 p., 
відкрилася спадкова справа. Спадкоємцям 

необхідно звернутися до приватного нотаріуса 
Уманського райнотокругу Черкаської обл. 

Камуз Ю. В.

Приватний нотаріус Дніпровського міського 
нотаріального округу Пилипенко Н. М. (м. Дніпро, 
пр. Героїв, буд. 11, кв. 3) запрошує спадкоємців 
померлого 12 травня 2021 року Фесенка Василя 

Григоровича, 05 квітня 1947 р.н.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13  +18 +21  +26 Черкаська +13  +18 +21  +26
Житомирська +11  +16 +21  +26 Кіровоградська +13  +18 +22  +27
Чернігівська +13  +18 +21  +26 Полтавська +13  +18 +24  +29
Сумська +13  +18 +21  +26 Дніпропетровська +15  +20 +28  +33
Закарпатська +10  +15 +21  +26 Одеська +15  +20 +24  +29
Рівненська +10  +15 +21  +26 Миколаївська +15  +20 +25  +30
Львівська +10  +15 +21  +26 Херсонська +16  +21 +29  +34
Івано-Франківська +10  +15 +21  +26 Запорізька +16  +21 +29  +34
Волинська +10  +15 +21  +26 Харківська +15  +20 +28  +33
Хмельницька +10  +15 +21  +26 Донецька +18  +23 +29  +34
Чернівецька +10  +15 +21  +26 Луганська +16  +21 +30  +35
Тернопільська +10  +15 +21  +26 Крим +16  +21 +27  +32
Вінницька +11  +16 +21  +26 Київ +16  +18 +24  +26

Укргiдрометцентр

Втрачений судновий білет 
на судно моторне, прогулянкове «Континент 500» Бортовий 

реєстраційний номер УКА 782 К, виданий на ім’я 
Козицький Євген Юрійович, вважати недійсним.

Повістки про виклик 
Громадянин України Вишневський Юрій Олександрович, 21.06.1972 

р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Торез, мкрн 
Другий, буд. 30, кв. 61, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхід-
но з’явитись 10.08.2021 о 09.00 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП 
в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про підозру за ч. 2  
ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні № 42021050000000089 
від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року о 09.00 год., для прове-
дення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття особи на виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Парпулов Вадим Васильович, 14.11.1966 р.н., 
зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Єврей-
ська, буд. 19, кв. 7, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно 
з’явитись 10.08.2021 о 09.20 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП 
в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про підозру за ч. 2  
ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні № 42021050000000089 
від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року о 09.20 год., для прове-
дення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття особи на виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Єгоров Олег Валентинович, 27.02.1985 р.н., 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Паркова, буд. 51, кв. 21, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхід-
но з’явитись 10.08.2021 о 09.40 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП 
в Донецькій області Шкурка В.Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про підозру за ч. 2  
ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні № 42021050000000089 
від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року о 09.40 год., для прове-
дення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття особи на виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Лазарєв Євген Іванович, 19.01.1965 р.н., заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Дзержин-
ського, буд. 4, кв. 129, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхід-
но з’явитись 10.08.2021 о 10.00 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП 
в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про підозру за ч. 2  
ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні № 42021050000000089 
від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року о 10.00 год., для прове-
дення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття особи на виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянка України Тимошенко Надія Василівна, 11.01.1979 р.н., 
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Крас-
нооктябрская, буд. 31, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхід-
но з’явитись 10.08.2021 о 10.20 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП 
в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про підозру за ч. 2  
ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні № 42021050000000089 
від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року о 10.20 год., для прове-
дення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття особи на виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Головін Олег Володимирович, 23.09.1973 р.н., 
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
в’їзд Гудованцева, буд. 11, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам не-
обхідно з’явитись 10.08.2021 о 10.40 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ 
ГУНП в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. 
Італійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про підозру за ч. 2  
ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні № 42021050000000089 
від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року о 10.40 год., для прове-
дення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття особи на виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Кривуля Максим Володимирович, 19.12.1977 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
с. Миколаївка, вул. Кошуби, буд. 4, кв. 17, на підставі ст. ст. 133, 135 
КПКУ Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 об 11.00 год. до т.в.о. слід-
чого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою:  
м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлен-
ня про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні  
№ 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року 
об 11.00 год., для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підо-
зрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик передбаче-
ні ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Мулєнков Володимир Володимирович, 
26.11.1989 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Ма-
кіївка, сел. Дзержинського, вул. Балканська,  буд. 6, кв. 1, на підставі 
ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 об 11.20 год. 
до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкурка В. Г., за 
адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вручення пові-
домлення про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у кримінальному про-
вадженні № 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 серп-

ня 2021 року об 11.20 год., для проведення слідчих/процесуальних дій 
в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик 
передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Данько Володимир Леонідович, 22.04.1985 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
бул. Машиностроителей, буд. 21, кв. 35, на підставі ст. ст. 133, 135 
КПКУ Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 об 11.40 год. до т.в.о. слід-
чого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою:  
м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлен-
ня про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні  
№ 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року 
об 11.40 год., для проведення слідчих/процесуальних дій в якості підо-
зрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик передбаче-
ні ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Мусієнко Валерій Костянтинович, 07.12.1971 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, сел. Олексієво-
Дружківка, вул. Первомайская, буд. 117, на підставі ст. ст. 133, 135 
КПКУ Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 о 12.00 год. до т.в.о. слід-
чого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: 
м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлен-
ня про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у кримінальному проваджен-
ні № 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 ро-
ку о 12.00 год., для проведення слідчих/процесуальних дій в якості під-
озрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбаче-
ні ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик передба-
чені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Кукса Андрій Володимирович, 02.09.1986 р.н., 
зареєстрований за адресою: Донецька область, Старобешівський ра-
йон, с. Осикове, вул. Кооперативная, буд. 83, на підставі ст. ст. 133, 135 
КПКУ Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 о 12.20 год. до т.в.о. слід-
чого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: 
м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлен-
ня про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у кримінальному проваджен-
ні № 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 ро-
ку о 12.20 год., для проведення слідчих/процесуальних дій в якості під-
озрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбаче-
ні ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик передба-
чені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Терещенко Анатолій Олегович, 11.08.1984 р.н., 
зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Люст-
дорфська дорога, буд. 178,  кв. 109, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ 
Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 о 12.40 год. до т.в.о. слідчого від-
ділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: м. Марі-
уполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про 
підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні  
№ 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 ро-
ку о 12.40 год., для проведення слідчих/процесуальних дій в якості під-
озрюваного. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбаче-
ні ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на виклик передба-
чені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин України Тімошин Артем Вікторович, 23.02.1982 р.н., за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Волго-
Донская, буд. 16, кв. 2, на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхід-
но з’явитись 10.08.2021 о 13.00 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП 
в Донецькій області Шкурка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Іта-
лійська, 32, каб. № 6, для вручення повідомлення про підозру за ч. 2  
ст. 260 КК України, у кримінальному провадженні № 42021050000000089 
від 13.04.2021 року, та 11, 12 серпня 2021 року о 13.00 год., для прове-
дення слідчих/процесуальних дій в якості підозрюваного. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття особи на виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин Російської Федерації Гусев Олег Миколайович, 
25.02.1969 р.н., зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Вол-
гоградська область, м. Камишін, 5 мікрорайон, буд. 45 «г», кв 31., на 
підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 о 
13.20 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкур-
ка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вру-
чення повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у криміналь-
ному провадженні № 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 
серпня 2021 року о 13.20 год., для проведення слідчих/процесуальних 
дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на 
виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Громадянин Російської Федерації Мухамедьяров Мансур Маннуро-
вич, 28.08.1981 р.н., зареєстрований за адресою: Російська Федера-
ція, Тюменська область, м. Тобольск, 7 мікрорайон, буд. 35 «а», кв. 44, 
на підставі ст. ст. 133, 135 КПКУ Вам необхідно з’явитись 10.08.2021 о 
13.40 год. до т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шкур-
ка В. Г., за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 32, каб. № 6, для вру-
чення повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України, у криміналь-
ному провадженні № 42021050000000089 від 13.04.2021 року, та 11, 12 
серпня 2021 року о 13.40 год., для проведення слідчих/процесуальних 
дій в якості підозрюваного. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття особи на 
виклик передбачені ст.ст. 139 КПК України.

Втрачений судновий білет 

СБ № 16097 на судно Прогрес 2 № А1663 

на ім’я Григорчук Іван Дмитрович, вважати недійсним.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваної

Підозрюваній Качурі Ользі Сергіївні, 12.05.1970 р.н., зареєстрованій за адре-
сою: вул. Івана Ткаченка, 147, кв. 87, м. Донецьк, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 09, 10 та 11 серпня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 18 
год. 00 хв. в кабінет № 258 слідчого відділу Управління Служби безпеки України 
в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 1а, до старшого 
слідчого в ОВС Гризунова Геннадія Володимировича, р.т. (0372)595440, для вру-
чення їй повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та виконання інших процесуальних дій 
у кримінальному провадженні  № 22020260000000068 від 23.10.2020. Поважні 
причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вка-
зані в ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного

Підозрюваному Галкіну Олегу Євгеновичу, 16.08.1978 р.н., зареєстровано-
му за адресою: вул. Чапаєва, 54, кв. 21,  м. Дружківка Донецької області, на 
підставі ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 09 серпня 2021 ро-
ку з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. в кабінет № 258 слідчого відділу Управ-
ління Служби безпеки України в Чернівецькій області за адресою: м. Чернів-
ці, вул. Шевченка, 1а, до старшого слідчого в ОВС Гризунова Геннадія Воло-
димировича, р.т. (0372)595440, для вручення йому повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, та виконання інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні  № 22016260000000035 від 19.09.2016. Поважні причини неприбуття зазна-
чені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
Поповій Альоні Михайлівні

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 КПК України, викликає підозрювану По-
пову Альону Михайлівну, 05.07.1985 р.н., проживаючу за адресою:  
м. Одеса, вул. Французький бульвар, 85/5, кв. 176, на 11.08.2021 об 11 
год. 00 хв. до Національного антикорупційного бюро України, за адре-
сою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для проведення процесуаль-
них дій (вручення обвинувального акта) у кримінальному провадженні 
№ 52021000000000111 від 04.03.2021. 

Старший детектив Національного бюро: Медецький С. М. (тел.: (044) 
246-33-98).

Я, Бірюкова Ганна Юріївна, повідомляю про відкликання 31.07.2021 
своєї Довіреності від 28.07.2021 патентному повіреному України Тир-
тичній Галині Василівні, реєстраційний номер 219 у Державному реє-
стрі представників у справах інтелектуальної власності (патентних по-
вірених), також повідомлення про відкликання Довіреності відправле-
но рекомендованим листом Укрпоштою експрес на ім’я фізичної осо-
би Тиртичної Г. В. відправлення ПН № 215600426655 від 31.07.2021 з 
описом вкладання відкликання, накладна 010019548033.
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