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МІСЦЕВА ВЛАДА
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На Рівненщині
обговорили бюджетні
параметри-2022,
за якими житимуть
громади
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ДОКУМЕНТИ

Закон
України «Про
Державний
бюджет України
на 2022 рік»
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Постанова КМУ «Про перерозподіл деяких
видатків державного бюджету, передбачених
Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік, і
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 26 січня 2021 р. № 47»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЦІНА ДОГОВІРНА

ЧЕТВЕР, 16 ГРУДНЯ 2021 РОКУ		

ЮЛІЯ СВИРИДЕНКО:

«17 грудня рада директорів
Світового банку
розглядатиме надання
Україні 300 млн євро в
межах другого траншу за
проєктом «Друга позика
на політику розвитку
у сфері економічного
відновлення».

Уряд продовжив
адаптивний карантин
до 31 березня
Фото надала пресслужба Кабінету Міністрів України

ЦИТАТА ДНЯ

№242 (7110)

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки
про фінансування проєкту «Енергетична незалежність»

Європу турбує ескалація
на кордонах України
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Учора у Брюсселі відбувся шостий саміт країн «Східного партнерства». У ньому взяли участь глави держав і урядів держав-членів ЄС і президенти п’яти із шести країн-учасниць:
Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови та України. Білорусь на саміті представлено не було. Одним із головних питань порядку денного стали ескалація на українсько-російському кордоні й міграційна криза на кордонах ЄС, штучно спровокована режимом Білорусі.
Пленарне засідання саміту розпочалося у другій половині дня й
тривало майже до півночі. Та до його початку Президент Володимир
Зеленський встиг провести переговори із президентами Франції Еммануелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцем. Цю зустріч журналісти назвали «нормандський формат 3»: Франція, Німеччина, Україна мінус РФ. Пресконференція голови Європейської
ради Шарля Мішеля та очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн,
спілкування Володимира Зеленського з журналістами відбулися пізно ввечері. Сьогодні Президент у межах візиту до Брюсселя зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

ЦИФРА ДНЯ

11,8 млн

користувачів становить аудиторія
додатка «Дія». Мінцифри вбачає
тенденцію до 50—70 тисяч нових
користувачів на день
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ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Щонайменше протягом

першого кварталу наступного року всі правила доступу до
публічних місць із ковід-сертифікатами, за наявності масок,
з дотриманням дистанції залишаються чинними

Старостинська спільнота Харківщини
об’єднує зусилля

ГУРТУЄМОСЯ. Уперше на постійній основі в Україні запроваджено форум старост і голів

громад, що полегшить обмін досвідом
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

Н

овий для України інститут
місцевого самоврядування,

народжений на ґрунті реформи
з децентралізації влади, на першому етапі розвитку потребує
підтримки і держави, і міжнародних організацій. І вони нада-

ють допомогу громадам за різними напрямами. Проте як зазначають старости і голови громад,
найбільше їм бракує спілкування та обміну досвідом серед ста-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080039

USD 27.196
EUR 30.6186
за 100 доларів США
за 100 євро

ростинської спільноти регіону,
комунікації із владними структурами.
Саме це і стало одним із чинників
проведення з ініціативи голови Хар-

ківської обласної ради, президентки
Асоціації органів місцевого самоврядування Тетяни ЄгоровоїЛуценко обласного Форуму
старост.
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встановлені Національним банком України на 16 грудня 2021 року

RUB 3.6846
/ AU 48149.43
за 10 рублів

AG 593.51за 1 тройську
PTунцію
25018.14

PD 43061.33
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Уряд продовжив адаптивний карантин
до 31 березня
З

асідання уряду Прем’єр-міністр
Денис Шмигаль традиційно розпочав з оприлюднення актуальної
інформації про ситуацію з коронавірусом в Україні. «Уже п’ять тижнів
поспіль фіксують тенденцію скорочення кількості зареєстрованих нових хворих на цю недугу. Ще дві області виходять із «червоної» карантинної зони, і в ній залишається вісім. Розраховуємо, що і в них ситуація невдовзі стабілізується», — зазначив Прем’єр.
Уже понад 40% дорослого населення країни отримали щеплення проти коронавірусу. Понад мільйон щеплень проводять щотижня. «Але, на
жаль, темпи вакцинації починають
спадати. Тому звертаємося до вакцинованих громадян із проханням долучитися до комунікації за вакцинацію, розповідати родичам і близьким
про важливість і безпечність вакцинування. Адже лише завдяки щепленням можна зупинити пандемію.
Допоки рівень вакцинації в Україні
не досягне 70% населення, муситимемо дотримуватися всіх встановлених карантинних обмежень.
Щоб максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров’я людей, уряд продовжує
адаптивний карантин до 31 березня
2022 року. Тобто щонайменше протягом першого кварталу наступного
року всі правила доступу до публічних місць з ковід-сертифікатами, за
наявності масок, з дотриманням дис-

танції залишаються чинними», —
констатував Денис Шмигаль.

Опалювальний сезон
проходить спокійно

У контексті проходження країною опалювального сезону очільник уряду зазначив, що за два місяці можна стверджувати: він проходить абсолютно стабільно і спокійно.
«До початку опалювального сезону НАК «Нафтогаз» закачав до
підземних сховищ 18,6 мільярда
кубометрів газу. Середній показник, з яким стартував такий сезон
в 2011—2019 роках, становив 17,9
мільярда кубометрів. Нині станом
на середину грудня в газосховищах
понад 15 мільярдів кубометрів газу, чого абсолютно достатньо, аби
забезпечити блакитним паливом і
людей, і комунальні заклади, і промислових споживачів.
Графіків обмеження потужності та аварійного відключення не застосовували. Це офіційне повідом
лення Укренерго, і лише воно може застосовувати такі обмеження.
Кількагодинні відключення, які можуть відбуватись у тому чи іншому населеному пункті, — це або невідкладні ремонтні роботи на лініях
електропередач, про які попереджають заздалегідь, або аварійні ситуації, пов’язані з погодними умовами. Тож осінньо-зимовий період проходить стабільно, енергоресурсів достатньо, а тарифи для населення, як ми і обіцяли, не зростатимуть.

Щодо вугілля, то лунали заяви,
нібито вже в середині грудня його
запаси закінчаться на складах. Нині, за даними Міністерства енергетики, у грудні загалом очікується майже 2 мільйони тонн поставок українського та імпортного вугілля. А заплановане споживання очікується на рівні 1,7 мільйона
тонн. З початку опалювального сезону активізовано видобуток вугілля на державних шахтах. Аби робота вугільної галузі була стабільною, перед шахтарями не має бути
зарплатних боргів. На погашення
такої заборгованості перед шахтарями державних вуглевидобувних
підприємств спрямовується понад
700 мільйонів гривень», — зауважив Прем’єр.
Міністр енергетики Герман Галущенко доповів, що на сьогодні Мін
енерго повністю забезпечило виплату державним шахтам коштів на
зарплати в сумі майже 6,5 мільярда гривень. Паралельно з цим для
максимального скорочення заборгованості протягом року міністерство вживало всіх необхідних заходів з надання додаткових коштів. Зокрема, восени додатково з держбюджету спрямовано і шахти отримали в листопаді 700 мільйонів гривень,
у грудні — 300. Міненерго за рахунок
економії коштів та їх перерозподілу
за програмами найближчим часом
спрямує шахтам майже 90 мільйонів
гривень. Було проведено перемовини
з Центренерго, і гірничим підприємствам перераховано майже 370 мільйонів гривень.

Увага до ліквідаторів має бути
постійною
ціальної політики залишається
поліпшення умов життя учасників ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС та їхній соціальний захист.
«Підтримувати людей, які ризикували власним життям та
здоров’ям, — це обов’язок держави. У державному бюджеті
на 2021 рік було збільшено видатки для забезпечення соціального захисту ліквідаторів до
2,5 мільярда гривень. На 2022й передбачено вже 2,8 мільярда. Це яскраво демонструє, що
держава постійно збільшує ресурс на підтримку чорнобильців», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
Він нагадав: у липні уряд
ухвалив рішення, що особи з
інвалідністю, постраждалі вна-

слідок Чорнобильської катастрофи, отримуватимуть підвищену пенсію. Середній розмір підвищення виплат становить понад 2300 гривень. «У
березні цього року всі пенсії
чорнобильцям було проіндексовано на 11%. І середня пенсія ліквідаторів становить майже 10 тисяч гривень», — зауважив Прем’єр.
«Сьогодні ми вшановуємо героїчний вчинок учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Рівно 35 років тому було здано в експлуатацію саркофаг,
що ізолював радіоактивні відходи з четвертого блока. Та варто пам’ятати, яка висока ціна цієї безпеки. Це сотні тисяч життів. Схиляємо голови в пам’ять
про ліквідаторів. Вічна слава героям!» — ушанував пам’ять ліквідаторів Прем’єр-міністр.

Ветерани-чорнобильці отримали державні нагороди з рук Президента

Очільник уряду нагадав, що, відповідно до меморандуму з місцевою владою, уряд виконує свої
зобов’язання. Очільники міст теж
виконують свої зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло і гарячу
воду для людей у цьому опалювальному сезоні.
Уряд затвердив порядок і умови
надання субвенції для місцевих бюджетів на покриття різниці в тарифах на тепло й погашення заборгованості перед Нафтогазом. Отримання
коштів дасть змогу теплопостачальникам звільнитися від боргів і розпочати модернізацію власних підприємств. Загалом місцеві бюджети
отримають 26,9 мільярда гривень.
Для виробників тепла в цьому
осінньо-зимовому періоді забезпечено стабільну й значно нижчу за ринкову ціну на газ на рівні 7,42 гривні
за кубометр. Це той газ, із якого виробляють тепло для населення. Для
бюджетних установ і релігійних організацій зафіксовано ціну 16,4 гривні за кубометр.
«Ціни на газ у Європі через гібридні дії Росії знову сягають майже 1,5
тисячі доларів за тисячу кубів. Натомість механізм непідвищення тарифів в Україні дає змогу захистити українських споживачів від аномальних цін на газ», — зазначив
Прем’єр.
Уряд затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у

межах кредитної програми з відновлення України.
«Кошти в межах програми спрямують на реалізацію ініціатив з поліпшення об’єктів соціальної інфраструктури насамперед на задоволення потреб людей, які найбільше
постраждали від російської агресії на
Донбасі. Громади зможуть використовувати субвенцію на реконструкцію соціального житла, ЦНАПів, закладів освіти й інших об’єктів», —
прокоментував Денис Шмигаль.

Тисяча для
вакцинованих

Прем’єр зачепив тему цифровізації державних послуг, що активно триває в країні паралельно з перенесенням найпопулярніших сервісів в онлайн-режим. Він акцентував, що уряд швидко запроваджує
та реалізовує нові механізми підтримки громадян.
«Цього тижня почалося тестування програми «єПідтримка».
За кілька днів банки відкрили понад 1,7 мільйона віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам по тисячі гривень. За перші дві доби роботи для тестувальників пілотного проєкту оформлено понад 500 тисяч заявок на виплату. Це непоганий початок. Із 19
грудня кожен вакцинований українець зможе почати витрачати свою
тисячу», — уточнив Денис Шмигаль, запевнивши, що уряд і надалі працюватиме над удосконаленням програми.

Ми держава, яка хоче розвиватися

Фото з Урядового порталу

УШАНУВАННЯ. З нагоди
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Прем’єрміністр Денис Шмигаль узяв
участь у нараді щодо соціального захисту ліквідаторів, яка
відбулася під головуванням
Президента Володимира Зеленського.
«Хочу подякувати кожному, хто боровся на Чорнобильській АЕС із цією аварією, подякувати всім, хто віддав своє
життя, тим, хто залишився живим, але назавжди поховав
своє здоров’я», — сказав Президент Володимир Зеленський.
Він вручив державні нагороди
учасникам ліквідації аварії на
ЧАЕС.
Денис Шмигаль підкреслив,
що одним з головних пріоритетів діяльності уряду в галузі со-

Тарифні зобов’язання
виконують

Фото з Урядового порталу

Оксана МАЛОЛЄТКОВА,
«Урядовий кур’єр»

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов запевняє у незворотності структурних реформ
Відділ новин
«Урядового кур’єра»
МЕТА Й ПЕРСПЕКТИВА.
Україна потребує інвестицій
за кількома напрямами: будівництво, сільське господарство, машинобудування,
енергетика, ІТ. Капіталовкладення саме в ці кластери дадуть відчутний ефект в осяжній перспективі. Про це йшлося під час Другого щорічного
форуму UkraineInvest «MAKE
in UA».
За два останні роки країні вдалося провести стільки системних перетворень,
що їх можна порівняти зі зробленим за всі попередні 28
років незалежності. У цьому
учасників зібрання переконував Міністр Кабінету Міністрів
Олег Немчінов. Ідеться не
просто про реформи, а саме

про структурні реформи, мета
яких полягає у членстві України в ЄС і створенні потужного
виробничого хабу в Європі. А
успішність перетворень полягає в консолідації зусиль тих,
хто їх проводить.
Важливою віхою для українського бізнесу та інвесторів стало ухвалення парламентом закону про державну підтримку інвестиційних
проєктів, а урядом — підзаконних актів для його імплементації. Ідеться про ухвалення вимог до техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проєктів; порядок взаємодії UkraineInvest
як спеціалізованого органу
з реалізації та супроводу таких проєктів; вимоги до заявників щодо їхньої фінансової спроможності; методологію розрахунку обсягів дер-

жавної підтримки для реалізації інвестиційних проєктів.
А наступного року Олег Немчінов анонсував ухвалення угоди про оцінки відповідності й прийнятності промислових товарів.
Станом на грудень 2021 року UkraineInvest надає супровід проєктам на суму 1,9 мільярда доларів. Серед них 1,1
мільярда припадає на проєкти у переробній промисловості. По 400 мільйонів доларів —
на проєкти в галузі логістики
та видобування з подальшою
переробкою і збагаченням корисних копалин. Існують проєкти в галузях транспорту й
туризму.
Перед країною нині постає
багато викликів, констатував
Олег Немчінов. «Але ми держава, яка хоче розвиватися»,
— запевнив урядовець.
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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

(Закінчення.
Початок на стор. 1)
«Уже сформовано 368 старостинських округів та затверджено
на посаду 347 старост. Ми маємо їх підтримати та створити належні умови для роботи, надати інформаційну, методичну та практичну допомогу», — пояснила Тетяна Єгорова-Луценко.
Участь у заході взяли старости, сільські, селищні, міські голови,
голови районних рад та райдержадміністрацій, представники Харківської міської ради, голови постійних комісій облради, представники правоохоронних органів. У Харківській обласній філармонії,
де проходив форум, було сім локацій, де представлено практики
роботи місцевих рад новоутворених районів і територіальних громад регіону.
«Уперше на постійній основі на Харківщині та в Україні запроваджено форум старост і голів громад. Оглянула локації всіх семи
районів, побачила їхні досягнення та найголовніше — запал в очах і
прагнення працювати на розвиток. Ми визначимося з періодичністю проведення форумів, щоб усі мали змогу зустрічатися широким
колом та обговорювати нагальні проблеми, ділитися досвідом, ставити одне одному питання. Це ефективний майданчик для спільної
роботи і пошуку важливих рішень», — сказала голова Харківської
обласної ради. На пленарній частині заходу відбулось обговорення
питань взаємодії старост і поліцейського офіцера громади, безпеки
жителів. Значну увагу було приділено інформаційно-методичному
та правовому забезпеченню інституту старост, питанням координації їхньої роботи та взаємодії між громадами, формування місцевих бюджетів та лобіювання інтересів округів.
Т.в.о. голови Харківської облдержадміністрації Олександр Скакун зазначив, що після торішніх місцевих виборів реформа з децентралізації вийшла на новий етап, який потребує відповідальності всіх і надає керівникам громад і старостатів значно більші повноваження, ніж до виборів 2020 року. Він наголосив, що позиція
Президента України Володимира Зеленського щодо децентралізації та розвитку громад абсолютно чітка і зрозуміла: підсумком цих
процесів має стати покращення умов життя наших громадян.
«Українці у найвіддаленіших селах повинні мати рівні можливості з тими, хто проживає в обласних центрах та столиці», — сказав Олександр Скакун.
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Старостинська спільнота Харківщини
об’єднує зусилля
ГОВОРЯТЬ УЧАСНИКИ ЗАХОДУ

Не варитися
у своїй кухні
Олександр
ГУСАРОВ,
Печенізький
селищний
голова:
— Уперше у регіоні зібралися більш
як 400 старост. Ми
приїхали у повному складі — селищний голова і четверо старост. Тепер у нас є платформа для комунікації між старостами, обміну досвідом.
Є більш успішні й менш успішні громади, а є новостворені й ті, що функціонують
уже п’ять років, мають досвід роботи з міжнародною допомогою, грантами, що можна
ефективно використовувати. Перший форум — це лише початок діалогу.
Оскільки в Печенігах великий водний
фонд, ми презентували саме це, створивши красиву корзину, оформлену у стилі наших біологічних ресурсів — різних видів риби. Печеніги — це надзвичайно мальовничий край, здатний приваблювати туристів.
Але ця галузь у нас ще не вельми розвинена, і ми над цим працюємо. Зокрема, розробляючи стратегію розвитку громади на майбутні сім років, враховуємо потенціал туристичної галузі. Ми широко використовуємо
досвід та консультації партнерів з «U-LEAD
з Європою». Ми брали участь у конкурсі ці-

єї програми і виграли. Нині проводимо анкетування населення і широко залучаємо фахівців U-LEAD до розроблення стратегії розвитку.

Навчання
було корисним

Олена
ПОДКОЛЗІНА,
заступниця
селищного
голови
Зачепилівської
територіальної
громади:
— Мені сподобався цей захід.
На форумі була не лише розмова про роботу, а й приємні моменти. Запали в душу
музичні вітання артистів філармонії. Дехто
з наших старост був уперше у філармонії,
і вони були вражені й ремонтом, і виступами артистів.
Найцікавіше було дізнатися про досвід інших. Так, голова міської Мереф’янської громади Веніамін Сітов детально розповів про
організацію та діяльність виконкому ради
і формування місцевого бюджету. Пізнавально було почути про роботу громадського бюджету, нюанси його функціонування
та напрями, за якими реалізували ідеї місцевих жителів. Наша громада поки ще не
дійшла до створення громадського бюдже-

ту участі, але ми теж хочемо задіяти такий
механізм. Зараз верстаємо бюджет на наступний рік, вишукуємо можливі резерви,
щоб подолати проблеми цього року. Ми далеченько від обласного центру, і залучити
інвестиції нам складніше. Форум дає змогу познайомитися з колегами, встаноти контакти, обговорити найрізноманітніші проблеми, що стосуються діяльності громад.

Є платформа
для спілкування

Сергій
ШИНКАРЕНКО,
староста
Більківського
округу №11
Нововодолазької
територіальної
громади:
— Спілкування з колегами області, знайомство із правоохоронними органами, райдержадміністрацією — це той досвід, що завжди пригодиться в роботі. Нам досконало роз’яснювали наші функціональні
обов’язки, повноваження. Багато цікавого
вдалося почути про бюджети участі, грантові програми. У нас громада розвинена,
і на форумі ми змогли переконатися, що
рухаємося в правильному напрямі, використовуємо для цього максимум можливостей.

Партнерство сприяє спільному успіху

СПІВПРАЦЯ. На Закарпатті учасники форуму ділилися досвідом та інструментами
Фото надав автор

економічного розвитку регіонів
Павло БІЛЕЦЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»

Н

а Закарпатті зібралися представники десяти областей
України, народні депутати та урядовці в межах дводенного форуму «Інструменти економічного
розвитку регіонів», який пройшов
за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України та Програми секторальної підтримки, яку фінансують за кошти
Європейського Союзу. Відбувся
обмін рецептами успіху місцевих
громад, цікавим і корисним досвідом.
У межах семи панельних дискусій 36 експертів обговорювали інструменти економічного розвитку
регіонів, створення індустріальних
парків, особливості міжмуніципальної, міжрегіональної та транскордонної співпраці й роль у ній
агенцій регіонального розвитку.
Ділилися найкращими практиками, які вже вдалося реалізувати у
регіонах.
Разом з керівництвом агенцій
регіонального розвитку та облрад
і облдержадміністрацій у форумі взяли участь заступник міністра розвитку громад та територій
України з питань європейської інтеграції Ігор Корховий, експерт із
залучення інвестицій, створення
сприятливого інвестиційного клімату, підтримки бізнесу та створення передумов для економічного зростання, стратегічного планування і реалізація проєктів Офісу
реформ Кабінету Міністрів України Артем Сачук, народний депутат України, голова підкомітету з
питань економічного співробітництва та зони вільної торгівлі між
Україною та ЄС Комітету Верхо-

На форумі обговорювали найактуальніші для регіонів питання інвестицій

вної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Дмитро Любота. Поважні гості привітали учасників форуму, побажали плідної роботи і висловили підтримку окремим ініціативам, які було оприлюднено на
заході.
Форум мав неабияку практичну
користь, вважає директор Агенції регіонального розвитку Закарпатської області, депутат Закарпатської облради Михайло Лаба.
«Колеги з усієї України два робочі
дні за участю 140 слухачів ділилися цікавим досвідом налагодження співпраці між громадами й регіонами. Обговорили інструменти
економічного розвитку, практичні
приклади їх застосування, переваги кожного з них та виклики, з якими стикаються громади та регіони
під час їх упровадження», — поділився враженнями керівник.
Директор управління єврорегіональної співпраці Закарпатської ОДА Олександр Білак на фо-

румі зазначив, що транскордонна співпраця — важливий інструмент розвитку прикордонних регіонів. Він наголосив, що потрібно розуміти різницю між інвестиційними проєктами й тими, які фінансують інституції Європейського Союзу, грантовими проєктами. І ті й інші важливі для розвитку регіонів,
але грантові транскордонні проєкти ближчі й корисніші громадам.
На форумі був присутній друг
Закарпаття зі Словаччини уповноважений міста Кошице з розвитку транскордонної співпраці
з містом Ужгород Едуард Бураш.
Іноземний гість поділився успіхами у співпраці між Словаччиною
та Україною, розповів про виклики, з якими доводиться стикатися в роботі, наголосив, що співпраця із Закарпаттям важлива і цінна
для сусідньої країни.
Про один з підсумків впровадження цільових обласних програм,
спрямованих на міжрегіональну та
міжмуніципальну співпрацю, роз-

повів заступник голови Львівської
облради Юрій Холод: «Львівська
обласна рада, до прикладу, фінансує власний комунальний телеканал, і це дає змогу транслювати наші телепроєкти в ефір Луганщини, з якою ми обмінюємося інформаційними продуктами. З обласного
бюджету фінансуємо цю комунікацію, бо вона дуже важлива. Успішна співпраця з Асоціацією органів місцевого самоврядування в ме
жах проєкту «Єврорегіон Карпати
Україна». Так вдається залучати
ресурси міжнародної технічної допомоги: працюємо над відновленням
культурної спадщини, реставруємо
дерев’яні церкви краю, відкриваємо
нові туристські маршрути. Це прогресивні проєкти, які успішно реалізовують».
Юрій Холод розповів учасникам
форуму, що для 10 територіальних громад Львівщини напрацьовують стратегії розвитку. Цим займаються експерти Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» та
працівники департаменту економіки обласної державної адміністрації. У бюджеті Львівщини, за
словами пана Юрія, передбачено
понад 150 мільйонів гривень на фінансування таких проєктів.
Голова Закарпатської облради
Володимир Чубірко зробив акцент
на успішних прикладах транскордонної співпраці, які реалізують
на Закарпатті спільно з іноземними партнерами.
«Наше географічне положення сприяє співпраці. Позитивний
приклад — співпраця з Угорщиною, створене ще 2015 року Європейське територіальне об’єднання
ТИСА. Це унікальна платформа
для міжнародної співпраці, завдяки якій ми перебуваємо на почат-

ку спорудження сміттєсортувального заводу за 7,8 мільйона євро.
Ще один підсумок діяльності цього
об’єднання — проєкт РЕВІТАЛ з
дослідження карстових печер. Він
має на меті запобігти забрудненню
підземних вод у Солотвині на кордоні з Румунією», — поділився голова Закарпатської облради.
Він повідомив, що Закарпаття має добре налагоджену співпрацю з областями Угорщини та
Пряшівським і Кошицьким краями Словаччини. Загалом область
має понад 300 угод із закордонними партнерами. Край за Карпатами вже 15 років поспіль плідно
співпрацює з чеським краєм Височина, переймаючи досвід, удосконалюючись та отримуючи гуманітарну допомогу для закладів соціальної інфраструктури з акцентом
на гірські території.
Володимир Чубірко згадав
українську платформу «Єврорегіон Карпати Україна» та всеукраїнський проєкт президентської
ініціативи «Велике будівництво»,
який об’єднав частину західних
областей і покликаний залучити
додатково близько 50 тисяч туристів за рік у регіони-учасники.
Обіцянки співпрацювати, допомагати й ділитися досвідом учасники форуму «Інструменти економічного розвитку регіонів» закріпили в меморандумі про міжрегіональне співробітництво. Документ
підписано між Вінницькою, Житомирською, Закарпатською, Луганською, Рівненською та Тернопільською областями. Договір передбачає технічну та консультаційну
підтримку між учасниками, допомогу в налагодженні партнерських
зв’язків усередині країни й за її
межами тощо.
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МІСЦЕВА ВЛАДА
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи з відзначення
та вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

З метою гідного вшанування героїзму, мужності, самовідданості та високого професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, посилення їх соціального захисту, відповідно до пункту 25 частини першої статті 106 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установити відзнаку Президента України «За участь у ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС» для відзначення громадян, які безпосередньо брали участь
у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
2. Кабінету Міністрів України:
1) утворити у тижневий строк комісію з проведення всеукраїнського конкурсу на
кращий малюнок відзнаки Президента України «За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», залучивши до її складу, зокрема, представників громадських об’єднань, членів Комісії державних нагород та геральдики, та затвердити умови проведення зазначеного конкурсу;
2) забезпечити проведення всеукраїнського конкурсу на кращий малюнок відзнаки Президента України «За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС» та за його результатами підготувати і внести до 14 січня 2022 року в установленому порядку на затвердження Президентові України проект Положення про відзнаку
Президента України «За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»,
а також проекти малюнка відзнаки Президента України «За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та документа, що посвідчує нагородження нею;
3) забезпечити в установленому порядку разом із Державним управлінням справами, за участю Національного банку України виготовлення відзнаки Президента
України «За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та атрибутів до неї;
4) ужити заходів щодо забезпечення відповідно до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» житлом учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1
та категорії 2, передбачивши фінансування таких заходів відповідно до обґрунтованих потреб.
3. Внести зміни до таких Указів Президента України:
1) в абзаці другому статті 2 Указу Президента України від 10 травня 2006 року
№ 358 «Про довічні державні стипендії для військовослужбовців, осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС та її охороні 26 квітня 1986
року» слова «у розмірі трьох прожиткових мінімумів» замінити словами «у розмірі
п’яти прожиткових мінімумів»;
2) в абзаці другому статті 2 Указу Президента України від 12 квітня 2017 року
№ 108 «Про довічні державні стипендії для працівників, осіб рядового та начальницького складу пожежної охорони органів внутрішніх справ України, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року» слова «в розмірі трьох прожиткових мінімумів» замінити словами «в розмірі п’яти прожиткових мінімумів».
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
14 грудня 2021 року
№ 649/2021

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі у Шостій
оглядовій Конференції держав — учасниць
Конвенції про заборону або обмеження
застосування конкретних видів звичайної
зброї, які можуть вважатися такими, що
завдають надмірних ушкоджень або мають
невибіркову дію, Щорічній конференції
держав — учасниць Протоколу V до
зазначеної Конвенції, Щорічній конференції
держав — учасниць Протоколу II до
зазначеної Конвенції

1. Утворити делегацію України для участі у Шостій оглядовій Конференції держав
— учасниць Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів
звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень
або мають невибіркову дію, Щорічній конференції держав — учасниць Протоколу V
до зазначеної Конвенції, Щорічній конференції держав — учасниць Протоколу II до
зазначеної Конвенції (грудень 2021 року) в такому складі:
ФІЛІПЕНКО Євгенія Іллівна — Постійний представник України при Відділенні ООН
та інших міжнародних організаціях у Женеві, глава делегації
КАПУСТІН Олександр Вікторович — заступник Постійного представника України
при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, заступник глави
делегації
БЕВЗ Андрій Михайлович — головний спеціаліст відділу організації піротехнічних робіт управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування
Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій
ЗУБАРЕВСЬКИЙ Сергій Михайлович — заступник начальника відділу інформаційно–аналітичного забезпечення та координації протидії саморобним вибуховим пристроям Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України
СЛЮСАР Вадим Іванович — начальник групи головних наукових співробітників
Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.
2. Міністерству закордонних справ України затвердити вказівки делегації України
для участі у Шостій оглядовій Конференції держав — учасниць Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію, Щорічній конференції держав — учасниць Протоколу V до зазначеної Конвенції, Щорічній
конференції держав — учасниць Протоколу II до зазначеної Конвенції.
3. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо фінансового забезпечення
участі у Шостій оглядовій Конференції держав — учасниць Конвенції про заборону
або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію, Щорічній
конференції держав — учасниць Протоколу V до зазначеної Конвенції, Щорічній конференції держав — учасниць Протоколу II до зазначеної Конвенції А. Бевза, С. Зубаревського, В. Слюсаря.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
14 грудня 2021 року
№ 651/2021

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення А. Юраша
Надзвичайним і Повноважним
Послом України у Ватикані

Призначити ЮРАША Андрія Васильовича Надзвичайним і Повноважним Послом
України у Ватикані.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
14 грудня 2021 року
№ 654/2021

Між викликами та можливостями
КРУГЛИЙ СТІЛ. На Рівненщині обговорили бюджетні

параметри-2022, за якими житимуть громади
Фото надав автор

ДОКУМЕНТИ

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

О

рганізатором цього надважливого спілкування виступило Рівненське
регіональне відділення Асоціації міст України, яке очолює Рівненський міський голова Олександр Третяк. Його члени — більшість територіальних громад краю. До
принципової розмови долучилися виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан, народні депутати від
Рівненщини Олександр Ковальчук та Олександр Аліксійчук, експерти.
Що в нас у завтрашніх реаліях? Чи вдалося вирішити
проблемні, перехідні питання? І що найбільше болить
громадам?

Збалансований
та реалістичний

Олександр СЛОБОЖАН,
виконавчий директор АМУ:
— Держбюджет-2022 для
місцевого
самоврядування оцінюю як збалансований та реалістичний. У ньому максимально закріплено наші пропозиції. Але спочатку про те, що болить найбільше й має бути вирішено
вже до кінця 2021-го. Майже 27 мільярдів спрямують
на виконання положень меморандуму між урядом та
місцевим
самоврядуванням, укладеного 30 вересня. Ідеться про компенсацію різниці в тарифах для
підприємств
теплопостачання, що виникла в попередні роки. Це той камінь,
який, образно кажучи, постійно тягне нас на дно. Такот, держава виконує свої
зобов’язання: на засіданні уряду 9 грудня ухвалено
механізм освоєння цих коштів, вони надійдуть взаємозаліками на рахунки підприємств, що забезпечують
громади централізованим
теплом.
Завдяки збільшенню на
2022 рік зарахування ПДФО
до місцевих бюджетів із
60 до 64% громади матимуть додаткових 11 мільярдів гривень. Непогано, чи не
так? І ці кошти отримають
усі громади, незалежно від
того, є в них централізоване теплопостачання чи немає. Важливо, що вони не
вплинуть на базу обрахунку реверсної дотації. Ще 1,5
мільярда становить додаткова дотація на розрахунки
за енергоносії та комунальні послуги, але її спрямують
тільки в ті громади, індекс
податкоспроможності яких
нижчий за 0,9.
Із 1 січня 2022-го вводиться в дію індексація нормативно-грошової оцінки землі несільськогосподарського призначення, відновлення якої ми з вами добивалися п’ять років. А це плюс щонайменше 2 мільярди за рік
до місцевих бюджетів. Сподіваюся, в угодах на оренду
земель показники індексації
буде закладено. Натомість
індексація нормативно-грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення запрацює з 2023 року.

Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан (ліворуч)
та голова її Рівненського регіонального відділення
Олександр Третяк обстоюють інтереси місцевого
самоврядування разом

Завдяки нашим спільним
зусиллям є полегшення в
адмініструванні
місцевих
податків та зборів. Тепер податкові органи зобов’язані
надавати вам дані про сплату податків ФОПів і юридичних осіб, що господарюють на ваших територіях, і
ця інформація не вважається конфіденційною. Це закріплено законодавчо.
Народні депутати Олександр Ковальчук та Олександр Аліксійчук додали,
що істотний ресурс для розвитку громад — субвенція
на соціально-економічний
розвиток територій. Приміром, кожному з них лише 2021-го вдалося залучити у свої округи щонайменше по 30 мільйонів цього ресурсу. Спрямовували його за нагальними потребами
громад — на школи, дитсадки, котли, майданчики. Кажуть, нещодавно ухвалений
ресурсний закон №5600. Це
ще плюс 30 мільярдів до бюджетів громад: саме стільки
держава витрачає на субсидії. Тому сподіваються на
адекватне розуміння його
норм, які розширюють базу
оподаткування.

Допікає сміттєва
проблема

— Таке розуміння у нас
є, і ми роз’яснюватимемо це
жителям, — розмірковує
голова Корецької тергромади Людмила Дмитрук. —
Хоч інколи це вкрай складно. Ось сміттєва проблема,
яка стосується кожного: ми
просто потопаємо у смітті.
Жителі міста платять за його вивезення, а сільські цього категорично не сприймають. Вони викидають сміття біля річок, в інших непередбачених для цього місцях. Коли ми запропонували
платити за те, що наше комунальне підприємство візьме це на себе по 14 гривень
із кожного члена домогосподарства, наштовхнулися
на серйозний опір. Певним
виходом із ситуації вбачаю
введення екологічного податку на рівні держави.

Її підтримують голови інших громад, адже прокуратура, кажуть, не дрімає —
видає приписи про ліквідацію стихійних звалищ і засипає запитами. А ця проблема має наслідком іншу
— цивілізоване поводження
із твердими побутовими відходами. На жаль, ні на Рівненщині, ні в інших областях немає переробних заводів чи бодай більш-менш
сучасної утилізації сміття. Як на мене, тут держава
має простягнути руку підтримки громадам. Самотужки таких масштабних, але
вкрай нагальних проєктів
вони просто не потягнуть. А
на засадах співфінансування (принаймні в таких містах, як Дубно чи Острог) це
цілком можна реалізувати.

Битий небитого
везе?

— Наша громада має реверсну дотацію — до держбюджету цього року спрямовуємо 11 мільйонів гривень. А далі… я йду із простягнутою рукою і шукаю
кошти, наприклад, на комунальні послуги та енергоносії для колишньої районної лікарні, яка тепер —
наш головний біль. До кінця року не вистачає 2 мільйони. Питання: чому реверс
не прив’язують не просто до
потреб самої громади — до
делегованих їй видатків? Бо
сусідні громади, на жаль, не
поспішають фінансувати ні
медичні, ні освітні послуги
для своїх жителів, які отримують їх у наших закладах.
А відповідальності за це законодавство не передбачає.
Тому часто виходить, як у
тій приказці: битий небито-

го везе. Адже саме наші люди дихають відходами виробництв, — каже голова
Клеванської громади Галина Кидун. З нею погоджуються голови тих громад, які
мають реверсну дотацію, бо
виходить несправедливо.
— Забрати від багатших
якнайбільше й розділити
між бідними — такий собі
радянський підхід, що спотворює саму суть децентралізації. Тоді всі працюють
погано. Який сенс заводити
у громаду інвесторів, створювати робочі місця й заробляти більше, якщо держава забере все? — коментує Олександр Слобожан.
— Якщо 2013-го, до реформи, 96,7% сільських рад були дотаційними, то нині, після початку фінансової децентралізації, таких громад
75%, ще 11% самодостатніх, а 14 — громади-донори.
Маємо разом з урядом знайти такі механізми, завдяки
яким спроможних, а затим
і заможних громад ставатиме дедалі більше. Наприклад, не горизонтальне, як
нині, а так зване вертикальне вирівнювання, яке застосовують у країнах Скандинавії. Там є певна кількість
коштів, якими громади розпоряджаються на власний
розсуд, на відміну від, скажімо, цільових дотацій чи
субвенцій. І ми до цього прямуємо.
Консультант Рівненського регіонального відділення АМУ Людмила Кушнер
наголошує на значній кількості міжбюджетних трансфертів, які отримають громади в наступному бюджетному році, — їх понад 30:
— Більшість місцевих бюджетів-2021 на Рівненщині буде перевиконано, це видно вже сьогодні. Не поспішайте витрачати ці кошти!
Залиште їх як перехідні на
наступний бюджетний рік,
наприклад, для виготовлення проєктно-кошторисної
документації чи співфінансування ініціатив. Адже такі можливості передбачає
ДФРР, який, до речі, зорієнтований насамперед на розвиткові проєкти. Звісно, потрібні зміни до Бюджетного та Податкового кодексів,
які зафіксують законне поле для самоврядування не
на один рік.
Отож висновки розмови за
круглим столом. 2022-го територіальні громади житимуть, балансуючи між викликами та можливостями.
А можливостей у них стільки, скільки буде фінансового
ресурсу в місцевих бюджетах. Залучити його у глибинку допоможе співпраця з територіальним відділенням
Асоціації платників України.

ДОВІДКА «УК»
У держбюджеті-2022 обсяг базової дотації для громад становить 14,5 мільярда (плюс 800 мільйонів до 2021 року);
обсяг реверсної дотації — 9,6 мільярда (плюс 600 мільйонів до
2021 року).
Зміни до держбюджету-2021 передбачають, що значна частина невикористаних субвенцій (зокрема освітня, на реалізацію
інфраструктурних проєктів, на компенсацію ризиків у зонах спостереження АЕС, на розвиток ЦНАПів та інші) перехідні у 2022
рік, відповідно до їхнього цільового призначення.
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Шанс наростити потужності
та поліпшити імідж

ЛІСІВНИЦТВО. У процесі реформування галузі лісові господарства Черкащини спільно
Фото надав автор

виробили концепцію позитивних змін і втілюють її в життя
Олександр ДЗЮБЕНКО,
начальник Черкаського
обласного управління лісового
та мисливського господарства,
для «Урядового кур’єра»

Л

ісівники Черкащини активно долучилися до реалізації Програми «Зелена країна» та
проведення акції Держлісагентства «Створюємо ліси разом».
Протягом осінньої лісокультурної кампанії на території всіх
десяти держлісгоспів висаджено 1,48 мільйона майбутніх дерев. Долучилися до акції з висаджування зелених насаджень за
сприяння лісівників учнівська та
студентська молодь, представники органів влади та місцевого самоврядування, державних
установ та організацій, бізнесових структур, ОТГ та інші лісокористувачі.

«Зеленій країні»
бути!

Озеленено 85 освітніх закладів, соціальних установ. Загалом протягом осені внесок Черкащини у «Зелену країну» сягнув майже 1,57 мільйона сіянців
і саджанців. Участь в акції взяли понад 7 тисяч осіб. Держлісгоспи ще навесні 2021 року здійснили лісовідтворення на площі
1092 гектари, восени — на 244.
Загалом протягом року держлісгоспи області на площі 1336 гектарів висадили майже 8 мільйонів сіянців та саджанців основних і другорядних лісоутворюючих порід.
З огляду на специфіку кожної
конкретної лісокультурної площі спеціалісти створювали лісові культури різними способами.
На деяких ділянках, щоб не знищили дикі тварини, сіяли, на деяких застосовували механізований спосіб, меч Колєсова, створювали ліси сіянцями із закритою кореневою системою.
Молоді сосни, дуби, клени,
ясени, липи, ялини та інші вже
підростають, щоб стати могутніми лісами. Нині лісівники активно добирають ділянки для
створення зелених масивів на
тих землях, де раніше насаджень не було, зокрема, на землях держлісгоспів та об’єднаних
територіальних громад, з керівництвом яких ведуть активну
роз’яснювальну роботу в межах
програми «Зелена країна».
Для кампанії 2022 року в лісових розсадниках держлісгоспів висіяно понад 20 деревних
та чагарникових порід. Тут росте 8,8 мільйона штук сіянців. Заготовлено понад 77,5 тонни лісового насіння.

Пріоритет —
збереження
насаджень
Не менш важливі збереження
та охорона лісів, зокрема запобігання пожежам, які останнім часом завдають значної шкоди насадженням у багатьох регіонах.
Застережні та профілактичні
заходи стали одним із найголовніших пріоритетів у роботі всіх
держлісгоспів. Окрім значного
збільшення протипожежної наочної агітації, останнім часом активізували профілактичні бесі-

Начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр
Дзюбенко та голова Черкаської райдержадміністрації Валерія Бандурко садять ліс у межах «Зеленої
країни» в Дахнівському лісництві

ди з населенням, лекції та спеціальні уроки зі школярами. Загалом від початку року проведено
понад 450 роз’яснювальних заходів.
Останнім часом багато зроблено для поліпшення технічного оснащення всіх 26 пожежних станцій, які діють у лісових
господарствах області. Нині вони мають 33 автомобілі, 17 пожежних модулів на базі спецтехніки, понад 300 ранцевих вогнегасників. У лісництвах сформовано пункти накопичення пожежного інвентарю для гасіння

гальній площі 3,32 гектара, з них
одна — від грози, решта — з вини громадян.
Шкоди лісовому господарству
завдають браконьєри і порушники. Із цим злом в області ведуть безкомпромісну боротьбу,
34 рейдові бригади запобігають
і виявляють порушення. Від початку року здійснено 1130 рейдів. Автомобілі держлісгоспів,
задіяні в рейдових патрулюваннях, обладнано GPS-трекерами,
а рейдові групи забезпечено засобами фото- і відеофіксації.
За 11 місяців 2021 року в держ-

Для посадкової кампанії 2022 року в лісових
розсадниках держлісгоспів висіяно понад 20
деревних та чагарникових порід. Тут росте 8,8
мільйона штук сіянців. Заготовлено понад 77,5
тонни лісового насіння.
можливих пожеж. Функціонують 15 телевізійних систем спостереження, 21 безпілотний літальний апарат, 72 фотопастки.
Для запобігання лісовим пожежам щороку створюють нові мінералізовані смуги та здійснюють догляд за наявними. Тільки
протягом 2021 року держлісгоспи створили 3017 км нових мінералізованих смуг і провели догляд більш як за 10 тисячами кілометрів наявних. У період високого та найвищого класу пожежної небезпеки цілодобово чергували в лісництвах та лісгоспах.
Постійно тривали протипожежні рейди. Їх проводять бригади, до складу яких входять
працівники державної лісової
охорони. Періодично здійснюють спільні рейди із представниками ДСНС та правоохоронних
органів.
Протипожежні заходи та сучасна техніка дали змогу запобігти великим загоранням. З початку цього року зафіксовано 26
низових лісових пожеж на за-

лісгоспах складено 293 адміністративні протоколи за незаконне вирубування лісу, засмічення, порушення правил пожежної безпеки, порушення правил
полювання.

Розвиваючи
лісоресурсний
потенціал
Цілком очевидно, що ведення лісового господарства потребує адаптації до сучасних запитів. Здійснюване нині реформування передбачає оновлення
нормативно-правової бази, узгодженості дій органів державної
та місцевої влади, чіткого розподілу повноважень, формування
фінансово стійких та конкурентоспроможних державних лісогосподарських підприємств. Ми
активно працюємо над діджиталізацією галузі й переводимо послуги в онлайн.
Головна мета реформи — розвиток лісоресурсного потен-

ціалу, підвищення екологічних стандартів та забезпечення
економічної вигоди шляхом сталого зростання. Але чи не найскладніше питання — оптимізація лісгоспів, пов’язана з добробутом людей. Нам вдалося дійти спільних рішень, подбати не
тільки про ефективність виробничих підрозділів, а й про вирішення соціальних завдань, зокрема зайнятість людей. Ключовими аспектами в об’єднанні
лісгоспів стали не тільки економічні показники. Під час ухвалення рішень враховано певні параметри діяльності лісогосподарських підприємств, серед яких соціальні, адміністративні, виробничі, рекреаційні,
пожежонебезпечні умови. Особливу увагу звертали на доцільність розташування адміністративно-управлінського корпусу майбутнього об’єднаного
підприємства з огляду на географічне положення, економічну розвиненість району, територіальне сполучення та інші чинники, зокрема можливості швидкого реагування на виникнення лісових пожеж. Крім
показників діяльності підприємств, враховано потенційні загрози їхньої господарської діяльності в майбутньому. Наприклад, можливе зменшення розрахункової лісосіки за рахунок
заповідання земель лісогосподарського призначення.
Про принципи об’єднання
підприємств рішення ухвалюють щодо кожного підприємства з огляду на специфіку району та на основі комплексу показників діяльності лісогосподарських підприємств. Із 1 січня 2022 року в області функціонуватимуть сім держлісгоспів замість десяти: Звенигородський, Золотоніський, КорсуньШевченківський, Смілянський,
Уманський, Черкаський, Чигиринський.
Переконаний, що реформа лісової галузі потрібна й для поліпшення іміджу професії лісівника. Це шанс для галузі не ли-

ше зберегти її потужності, а й
зміцнити позиції в суспільстві.

Враховуємо
економічний
чинник
За підсумками господарськофінансової діяльності за дев’ять
місяців 2021 року Черкаське обласне управління лісомисливського господарства стало лідером за основними показниками
серед управлінь Держлісагентства України. Порівняно з відповідним періодом торік чистий
дохід від реалізації продукції
зріс на 60% і становить 851 мільйон гривень. Наші лісгоспи найприбутковіші в Україні. Отримано 84 мільйони гривень чистого
прибутку (перше місце у галузі).
Показник рентабельності держлісгоспів області становить 9,9%,
що втричі вище, ніж у середньому в Держлісагентстві.
У нас один з найвищих у галузі показник продуктивності праці — 607 тисяч гривень на
працівника. На ведення лісового господарства цього року вже
витрачено майже 370 мільйонів гривень, що на 130 мільйонів більше, ніж за відповідний
період торік. На оновлення матеріально-технічної бази держлісгоспи спрямували понад 50
мільйонів гривень. За власні кошти підприємств придбано 35 тракторів, 29 автомобілів
для працівників державної лісової охорони та ведення лісового господарства, 21 маніпулятор та причіп, 28 одиниць ґрунтообробного обладнання, 32 одиниці подрібнювачів, мотокіс, кущорізів тощо. Загалом оновлено
близько 200 одиниць техніки та
обладнання для ефективного лісогосподарювання.
За 11 місяців 2021 року до бюджетів усіх рівнів та Пенсійного
фонду сплачено податків та зборів 496 мільйонів гривень, що на
64% більше порівняно з відповідним періодом торік.

Ялинки до свят
Лісівники Черкащини виростили на спеціальних плантаціях
достатню кількість ялин та сосон, аби повною мірою забезпечити потреби населення до різдвяно-новорічних свят. Цього року державні лісові господарства
готові реалізувати 40 тисяч ялинок. Їх заготовлятимуть відповідно до попиту громадян, зокрема під час рубок догляду за
лісом, що проводять у молодих
хвойних насадженнях.
Для запобігання незаконним
рубкам хвойних насаджень протягом грудня на Черкащині триває операція «Ялинка». У кожному лісгоспі посилено охорону спеціальних ялинкових плантацій та хвойних молодих насаджень: працівники державної
лісової охорони цілодобово чатують на нелегальних заготівельників ялинок. Традиційно лісівники співпрацюють з працівниками Нацполіції, Держекоінспекції, громадськістю, спільно проводять систематичні рейди. Загалом в області протягом
грудня патрулюють 60 рейдових
бригад з працівників державної
лісової охорони.
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ДОКУМЕНТИ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державний бюджет України на 2022 рік
Стаття 1. Визначити на 2022 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 1.323.923.761,5 тис. гривень, у
тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі
1.182.907.265,5 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету
України — у сумі 141.016.496 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;
видатки Державного бюджету України у сумі 1.499.469.883,7 тис. гривень, у
тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі
1.345.921.899,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету
України — у сумі 153.547.984,2 тис. гривень;
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 10.280.412,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 9.777.642 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального
фонду Державного бюджету України — у сумі 502.770,8 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 23.532.535,9 тис. гривень,
у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України —
у сумі 7.022.216 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного
бюджету України — у сумі 16.510.319,9 тис. гривень;
граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 188.798.245,3 тис.
гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 160.259.208 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 28.539.037,3 тис. гривень,
згідно з додатком № 2 до цього Закону;
оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків
видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.
Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
Державного бюджету України на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на забезпечення здійснення правосуддя
місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя згідно з додатками № 3, № 4 і № 7 до цього Закону.
Стаття 3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками
№ 5 і № 6 до цього Закону.
Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2022 році від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, згідно з додатком № 8 до цього Закону.
Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів
України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення очікуваних надходжень у 2022 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових
організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами з коригуванням відповідних показників фінансування, видатків та
кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу,
визначених цим Законом, а також перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів
державного бюджету в межах загального обсягу залучення таких кредитів (позик),
затвердженого у додатку № 8 до цього Закону.
Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2022 року граничний обсяг державного боргу в
сумі 2.725.325.400,9 тис. гривень.
Стаття 6. Установити, що у 2022 році державні гарантії можуть надаватися:
1) за рішенням Кабінету Міністрів України в обсязі до 3 відсотків планових доходів загального фонду державного бюджету:
а) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за внутрішніми кредитами (позиками), що залучаються суб’єктом господарювання, який належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, для реалізації інвестиційних проектів з реконструкції і модернізації інженерної інфраструктури державних
меліоративних систем із створення цілісних технологічних комплексів;
б) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем
кредитів банків– кредиторів, наданих суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва — резидентам України (в обсязі до
10.000.000 тис. гривень);
в) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання
— резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 20.000.000 тис. гривень).
Програми, пов’язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.
Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися
від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та
сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;
г) для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг України з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.
Державне агентство автомобільних доріг України звільняється від зобов’язань надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій.
Порядок та умови надання державних гарантій, зазначених у підпунктах «а»– «г»
пункту 1 цієї статті, встановлюються Кабінетом Міністрів України;
2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами:
фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної економіки, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та
зміцнення конкурентних переваг українських підприємств (в обсязі до 27.422.252
тис. гривень);
3) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових
зобов’язань суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який провадить діяльність у сфері передачі електроенергії в Україні, перед Кредитною установою для відбудови (KfW) для реалізації проекту «Підвищення ефективності передачі
електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської об’єднаної енергосистеми) III» (в обсязі до 823.680 тис. гривень).
Такий суб’єкт господарювання за рішенням Кабінету Міністрів України може
звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання
зобов’язань.
Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня — 2393 гривні, з 1 липня — 2508 гривень, з 1 грудня — 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня — 2100 гривень, з 1 липня — 2201 гривня, з 1
грудня — 2272 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 2618 гривень, з 1 липня — 2744 гривні, з 1 грудня — 2833 гривні;
працездатних осіб: з 1 січня — 2481 гривня, з 1 липня — 2600 гривень, з 1 грудня — 2684 гривні;
працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня — 2102 гривні;
працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів: з 1 січня — 2102 гривні;
працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня — 1600 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 1934 гривні, з 1 липня — 2027 гривень, з 1 грудня — 2093 гривні.
Стаття 8. Установити у 2022 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня — 6500 гривень, з 1 жовтня — 6700 гривень;
у погодинному розмірі: з 1 січня — 39,26 гривні, з 1 жовтня — 40,46 гривні.
Стаття 9. Установити, що у 2022 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 45 відсотків; для осіб, які втратили працездатність,
та осіб з інвалідністю — 100 відсотків; для дітей — 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної
освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2022 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на
2022 рік:
до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону), з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 розділу VI «Прикінцеві та
перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також податок на дохід, отриманий від азартних ігор з використанням гральних автоматів, як складова частина
податку на прибуток підприємств, із застосуванням положень, визначених пунктом 2
частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України; надходження від реалізації автомобілів, наземних, водних та повітряних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;
надходження від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, отримані в рамках програм допомоги і грантів для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID– 19, спричиненою коронавірусом
SARS– CoV– 2, та її наслідками;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України, щодо державного бюджету (крім
надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств,
установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;
джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених
статтею 13 цього Закону).
Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2022 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей,
визначених пунктом 17 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного
кодексу України, а також такі надходження:
1) кошти від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих особами з інвалідністю;
2) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно
до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»,
«Про дорожній рух», «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про Національну
поліцію» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію»;
3) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від
відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового
майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі
реформування Збройних Сил України (крім коштів від реалізації розвідувальним органом Міністерства оборони України надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна);
4) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених),
обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус»;
5) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті
13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг»;
6) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної
операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту;
7) плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення
азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей;
8) відсотки за користування пільговими іпотечними кредитами, наданими внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), і пеня за порушення строку платежів з погашення кредитів.
Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2022 рік у частині фінансування є надходження, визначені
частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в попередні
періоди в рамках Угоди про фінансування програми «Програма підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України», укладеної Урядом України
та ЄС 27 листопада 2014 року;
2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статей 7 і 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», що надійшли у минулі періоди;
3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного
агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених
під державні гарантії у попередні роки;
4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про
зміну клімату;
5) надходження від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики;
6) 70 відсотків надходжень від приватизації майна установ виконання покарань
та слідчих ізоляторів, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України та безпосередньо не забезпечують виконання встановлених для них законодавством завдань і функцій;
7) 50 відсотків надходжень від приватизації об’єктів майнового комплексу Національної академії наук України, національних галузевих академій наук;
8) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в попередні
періоди в рамках Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження транспортної стратегії України», укладеної Урядом України та ЄС 21 грудня 2010 року;
9) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального
фонду державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом
4 частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України, який утворився на 1 січня
2021 року та не використаний у 2021 році на фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;
10) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України, у 2021 році, який утворився на 1 січня 2022 року.
Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2022 рік у частині кредитування є надходження, визначені
частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
1) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих
категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково– педагогічних і педагогічних працівників, а також на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для наукових, науково–педагогічних та педагогічних працівників, і пеня;
2) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, насамперед із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;
3) повернення коштів, наданих приватному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально–економічного розвитку;
4) повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житла;
5) повернення кредитів, наданих з державного бюджету внутрішньо переміщеним
особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам
проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.
Стаття 14. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду
Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті
15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України,
спрямовуються на реалізацію програм та здійснення заходів, визначених частиною
четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального
фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11– 13
цього Закону, спрямовуються відповідно на:
1) придбання Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю автомобілів для
осіб з інвалідністю та інші заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (за
рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів
(збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань
зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);
3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу щодо підтримки регіональної політики (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 12 цього Закону);
4) придбання Міністерством енергетики України облігацій внутрішньої державної
позики відповідно до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних
із забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті
12 та пунктом 2 статті 13 цього Закону);
5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування
державного значення (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);
6) надання кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для наукових, науково– педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);
7) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально– економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);
8) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно
до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»,
«Про дорожній рух», «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про Національну
поліцію», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» (за рахунок джерел, визначених
пунктом 2 статті 11 цього Закону);
9) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);
10) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та
функціонування органів розпорядника зазначеного Реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);
11) надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);
12) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за
діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за
рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);
13) забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);
14) надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла (за рахунок
джерел, визначених пунктом 6 статті 11 та пунктом 5 статті 13 цього Закону);
15) проведення будівництва, реконструкції (реставрації) та капітального ремонту
об’єктів Державної кримінально–виконавчої служби України за бюджетною програмою «Виконання покарань установами і органами Державної кримінально–виконавчої служби України» (код 3601020) (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 12 цього Закону);
16) розвиток інфраструктури наукової і науково–технічної діяльності Національної
академії наук України, національних галузевих академій наук (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону);
17) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (код 2211260) (за рахунок джерел,
визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);
18) закупівлю високовартісного медичного обладнання для закладів охорони
здоров’я за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (код 2301400) (за
рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);
19) здійснення заходів у сфері культури за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, в тому числі їх будівництво» (код
3801280) (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);
20) матеріально–технічне забезпечення та цифровізацію сфери фізичної культури
та спорту (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);
21) реалізацію програми допомоги Європейського Союзу щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону);
22) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху
відповідно до державних програм (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 12 цього Закону);
23) оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень (за рахунок джерел,
визначених пунктом 10 статті 12 цього Закону).
Стаття 15. Установити, що у 2022 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, що визначені Законом України «Про Національний банк України»,
перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як
13.581.000 тис. гривень.
Кошти, передбачені у частині першій цієї статті, перераховуються Національним
банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.
Стаття 16. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної
позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій банків та обмін облігацій
внутрішньої державної позики на ринкових умовах, що були раніше випущені з метою поповнення статутних капіталів банків, з відповідним коригуванням граничного
обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад
обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.
Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на такі
облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.
На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад
обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.
Стаття 18. Установити, що, як виняток з положень частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України, розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України між місцевими бюджетами
здійснюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 19. Установити, що у 2022 році реалізація державних гарантій медичного
обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 20. Установити, що господарські товариства, у статутному капіталі яких
100 відсотків акцій (часток) належать державі, та господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в
яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів
до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину
чистого прибутку на державну частку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать
господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (крім
тих, що визначені частиною першою цієї статті), які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету та іншим учасникам господарського товариства пропорційно розміру їх
акцій (часток) у статутному капіталі господарського товариства частину чистого прибутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але
не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.
На суму несвоєчасно сплачених коштів (частини чистого прибутку) до державного
бюджету контролюючими органами нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки
Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по
день сплати включно.
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ДОКУМЕНТИ
Суб’єкти управління об’єктами державної власності забезпечують реалізацію дивідендної політики держави стосовно господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, шляхом здійснення відповідних заходів щодо прийняття в межах корпоративних прав держави рішень про визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів господарськими товариствами згідно з їх установчими документами та законодавством.
Стаття 21. До законодавчого врегулювання питання функціонування Верховного Суду України утримання суддів Верховного
Суду України та працівників його апарату здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених Верховному Суду.
Стаття 22. Установити, що у 2022 році для всіх категорій працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери, державних органів розмір заробітної плати (грошового забезпечення) може змінюватися виключно в межах бюджетних призначень
на оплату праці, передбачених у державному бюджеті.
Стаття 23. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати правочини з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, у тому числі, як виняток з положень частини першої статті 16 Бюджетного кодексу України, за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу. Умови таких правочинів визначаються Кабінетом Міністрів України.
На обсяг здійснених державних запозичень Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.
Стаття 24. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень частин третьої і сьомої статті 331 та пункту 41 частини першої
статті 38 Бюджетного кодексу України, державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних
проектів на 2022 рік передбачаються за бюджетною програмою Міністерства економіки України (загальнодержавні видатки та
кредитування) «Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів» (код 1211120) та
розподіляються у 2022 році між головними розпорядниками бюджетних коштів за рішенням Кабінету Міністрів України (яке може передбачати визначення нових бюджетних програм) на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 25. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними програмами «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201140), «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
створення навчально–практичних центрів сучасної професійної (професійно–технічної) освіти» (код 2211210), «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (код 2211260), «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти» (код
2211300) Міністерство освіти і науки України утворює комісії за кожною бюджетною програмою, до складу яких включаються
представники Міністерства освіти і науки України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 33 відсотків складу комісії) та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (не менше 33 відсотків складу комісії).
Стаття 26. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами) за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально–культурної сфери» (код
3121130) Міністерство інфраструктури України утворює комісію, до складу якої включаються представники Міністерства інфраструктури України та члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 50 відсотків складу комісії).
Стаття 27. Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально– економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо об’єктів
і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету за рішенням цього Комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Міністерство
фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально– економічного розвитку окремих територій.
Стаття 28. Установити, що з метою сталого проходження опалювального періоду 2021/2022 років та забезпечення своєчасних
розрахунків за комунальні послуги та енергоносії у 2022 році, як виняток з положень пункту 1 частини другої статті 29 та пункту 1 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України, податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом
11 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України (крім території міст Києва та Севастополя), зараховується до загального фонду державного бюджету у розмірі 21 відсоток, до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад — у розмірі 64 відсотки.
Стаття 29. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень статті 97 Бюджетного кодексу України, розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, здійснюється обласними державними адміністраціями між місцевими бюджетами, значення індексу податкоспроможності яких менше 0,9, та затверджується рішенням про обласний бюджет.
Стаття 30. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень статті 242 Бюджетного кодексу України, кошти спеціального фонду державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України, спрямовуються за такими напрямами:
40 відсотків — на фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;
30 відсотків — на впровадження, утримання та розвиток системи збору плати за використання автомобільних доріг загального користування транспортними засобами повною масою більше 12 т, в тому числі шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління Укрінфрапроекту;
20 відсотків — на забезпечення експлуатаційно– безпечного стану судноплавних шлюзів;
10 відсотків — на оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізацію залізничної інфраструктури для
розвитку пасажирських перевезень.
Стаття 31. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень пункту 21 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України, 50 відсотків коштів спеціального фонду, джерелом формування якого є доходи, визначені пунктом 135 частини третьої статті
29 Бюджетного кодексу України, спрямовуються Міністерству інфраструктури України на фінансове забезпечення оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень.
Стаття 32. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій
внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, у сумі не більше 30.000.000 тис. гривень
з подальшим придбанням у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія», зокрема для реалізації житлової політики держави шляхом забезпечення громадян України житлом, а також термомодернізації будівель на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом,
а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.
Стаття 33. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами) за бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля» (код 2701270) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів
України утворює комісію, до складу якої включаються представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 50 відсотків складу комісії).
Стаття 34. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами) за бюджетною програмою «Реалізація Загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна вода України» на 2022– 2026 роки» (код 2751570) Міністерство розвитку громад та
територій України утворює комісію, до складу якої включаються представники Міністерства розвитку громад та територій України
та члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 50 відсотків складу комісії).
Стаття 35. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами) за бюджетною програмою «Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» (код 2761500) Міністерство розвитку громад та територій України утворює комісію, до складу якої включаються представники Міністерства розвитку громад та територій України та члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 50 відсотків складу комісії).
Стаття 36. Установити, що з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, як виняток з положень пункту 16– 1 частини другої статті 29 та пункту 41 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, екологічний податок, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території Донецької та Луганської областей (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі), зараховується у такій пропорції:
до загального фонду державного бюджету — 20 відсотків;
до спеціального фонду місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей — 80 відсотків, у тому числі до бюджетів місцевого самоврядування — 25 відсотків, обласних бюджетів — 55 відсотків.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.
2. Додатки №№ 1– 8 до цього Закону є його невід’ємною частиною.
3. Зупинити на 2022 рік дію:
абзаців другого і третього частини першої статті 14 Бюджетного кодексу України;
абзаців першого (в частині гарантованого державою боргу) та другого частини першої статті 18 Бюджетного кодексу України;
абзацу другого частини першої статті 24– 1 Бюджетного кодексу України;
частини другої статті 18 Закону України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232;
2017 р., № 48, ст. 436; 2018 р., № 6– 7, ст. 43) щодо розміру посадових окладів судових експертів;
частини першої статті 12– 1, частин першої, другої і п’ятої статті 12– 2 Закону України «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2010 р., № 1, ст. 3; 2013 р., № 14, ст. 90; 2014 р.,
№ 20– 21, ст. 712; 2020 р., № 28, ст. 188);
абзацу першого частини п’ятої статті 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31);
статті 35 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2020
р., №№ 7– 9, ст. 48, № 36, ст. 273);
пунктів 1– 3 частини першої статті 3, частини другої статті 4, пункту 3 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 47, ст. 407);
частини третьої статті 8 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
№ 24, ст. 155; 2020 р., № 50, ст. 456);
абзацу п’ятого пункту 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 50, ст. 456);
частини дев’ятої статті 12 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2021 р., № 35, ст. 295).
4. Міністерству оборони України, Державній спеціальній службі транспорту України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Адміністрації Державної прикордонної служби
України, Службі зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій передбачати у межах видатків державного бюджету на їх утримання на
відповідний рік протягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для виконання
програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання — резидентами України.
Міністерство оборони України, Державна спеціальна служба транспорту України, Головне управління розвідки Міністерства
оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Служба зовнішньої розвідки України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,
Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов’язання за програмами, пов’язаними із підвищенням
обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання — резидентами України, а Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на зазначену мету державних гарантій.

5. Установити, що у 2022 році фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, Державного управління справами, Національної академії наук України, Міністерства соціальної політики України та не уклали з Національною службою здоров’я України договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, до сфери управління яких належать такі заклади охорони здоров’я.
6. Кабінету Міністрів України забезпечувати утворення органів виконавчої влади та/або виконання органами виконавчої влади
додаткових повноважень в межах граничної чисельності працівників системи органів виконавчої влади.
7. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються до 31 грудня 2022 року.
8. Установити, що дія абзацу шостого статті 7 цього Закону не поширюється на працівників центрального органу виконавчої
влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, та органу досудового розслідування, на який
відповідно до частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України покладається функція здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень.
9. Кабінету Міністрів України за підсумками перевиконання загального обсягу акцизного податку з вироблених в Україні та з
ввезених на митну територію України спирту, тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету на I квартал 2022 року, підготувати пропозиції стосовно внесення змін до цього Закону щодо збільшення видатків Міністерству внутрішніх справ України на грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
2 грудня 2021 року
№ 1928– IX
Додаток № 1
до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2022 рік»

Доходи Державного бюджету України на 2022 рік
(тис. грн)
Код
40000000
41010100
10000000
11000000
11010000
11020000
13000000
13010000
13020000
13030000
13030100
13030700
13030800
13030900
13031000
13031500
13031600
13060000
13080000
13080200

13080300

14000000
14020000
14020100
14020200
14020300
14020400
14020600
14020800
14021300
14021900
14022300
14030000
14030200
14030300
14030400
14030600
14030800
14031000
14031400
14031900
14032000
14060000
14070000

15000000
15010000
15020000
15030000
19000000
19010000
19090000

20000000
21000000
21010000

21020000
21040000
21080000
22000000
22010000

Загальний
Найменування
Всього
фонд
згідно з класифікацією доходів бюджету
Разом доходів:
1 323 923 761,5 1 182 907 265,5
Офіційні трансферти
10 794 397,9
10 794 397,9
Реверсна дотація
10 794 397,9
10 794 397,9
Всього доходів (без урахування
1 313 129 363,6 1 172 112 867,6
міжбюджетних трансфертів)
Податкові надходження
1 169 078 883,2 1 081 476 891,5
Податки на доходи, податки на прибуток,
308 250 491,3 308 250 491,3
податки на збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб
149 811 991,3
149 811 991,3
Податок на прибуток підприємств
158 438 500,0
158 438 500,0
Рентна плата та плата за використання
71 245 751,2
70 741 851,2
інших природних ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання
862 900,0
506 800,0
лісових ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання води
813 200,0
665 400,0
Рентна плата за користування надрами
65 764 123,6
65 764 123,6
загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами
1 294 000,0
1 294 000,0
для видобування інших корисних копалин
загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами для
7 440 575,2
7 440 575,2
видобування нафти
Рентна плата за користування надрами для
49 275 109,6
49 275 109,6
видобування природного газу
Рентна плата за користування надрами для
2 766 038,8
2 766 038,8
видобування газового конденсату
Рентна плата за користування надрами для
5 200,0
5 200,0
видобування бурштину
Рентна плата за користування надрами для
284 600,0
284 600,0
видобування кам'яного вугілля коксівного та
енергетичного
Рентна плата за користування надрами для
4 698 600,0
4 698 600,0
видобування залізних руд
Рентна плата за користування радіочастотним
2 268 288,1
2 268 288,1
ресурсом України
Рентна плата за транспортування
1 537 239,5
1 537 239,5
Рентна плата за транспортування нафти
247 126,9
247 126,9
та нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
територією України
Рентна плата за транзитне транспортування
1 290 112,6
1 290 112,6
трубопроводами аміаку територією України
Внутрішні податки на товари та послуги
747 159 544,7 671 122 435,0
Акцизний податок з вироблених в Україні
85 823 509,0
70 791 000,0
підакцизних товарів (продукції)
Спирт
183 000,0
183 000,0
Лікеро-горілчана продукція
6 792 000,0
6 792 000,0
Виноробна продукція, для виробництва якої не
1 724 000,0
1 724 000,0
використовується спирт етиловий
Пиво
4 778 000,0
4 778 000,0
Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що
53 674 000,0
53 674 000,0
використовуються в електронних сигаретах
Транспортні засоби
81 000,0
Електрична енергія
3 474 000,0
3 474 000,0
Пальне
14 951 509,0
Виноробна продукція, для виробництва якої
166 000,0
166 000,0
використовується спирт етиловий
Акцизний податок з ввезених на митну
75 994 810,7
14 990 210,0
територію України підакцизних товарів
(продукції)
Лікеро-горілчана продукція
1 672 000,0
1 672 000,0
Виноробна продукція
835 000,0
835 000,0
Пиво
148 000,0
148 000,0
Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що
12 109 210,0
12 109 210,0
використовуються в електронних сигаретах
Транспортні засоби
14 297 690,7
Кузови для моторних транспортних засобів
2 000,0
2 000,0
Електрична енергія
133 000,0
133 000,0
Пальне
46 706 910,0
Інші підакцизні товари іноземного виробництва
91 000,0
91 000,0
Податок на додану вартість з вироблених в
179 629 100,0
179 629 100,0
Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням
бюджетного відшкодування
Податок на додану вартість з ввезених на
405 712 125,0
405 712 125,0
митну територію України товарів
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні 37 427 000,0
27 452 000,0
операції
Ввізне мито
35 645 000,0
25 670 000,0
Вивізне мито
928 000,0
928 000,0
Особливі види мита та сезонне мито
854 000,0
854 000,0
Інші податки та збори
4 996 096,0
3 910 114,0
Екологічний податок
4 995 762,0
3 909 780,0
334,0
334,0
Податки і збори, не віднесені до інших
категорій, та кошти, що передаються
(отримуються) відповідно до бюджетного
законодавства
Неподаткові надходження
141 553 973,9
90 087 334,6
Доходи від власності та підприємницької
68 666 205,8
66 703 081,8
діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) державних
48 567 000,0
48 567 000,0
або комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного
бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані
на акції (частки) господарських товариств,
у статутних капіталах яких є державна або
комунальна власність
Кошти, що перераховуються Національним
13 581 000,0
13 581 000,0
банком України відповідно до Закону України
"Про Національний банк України"
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів
5 021,0
5 021,0
державного бюджету
Інші надходження
6 513 184,8
4 550 060,8
Адміністративні збори та платежі, доходи
11 513 238,4
5 786 872,0
від некомерційної господарської діяльності
Плата за надання адміністративних послуг
3 304 642,6
2 708 439,0

Спеціальний
фонд
141 016 496,0
141 016 496,0
87 601 991,7

503 900,0
356 100,0
147 800,0

76 037 109,7
15 032 509,0

81 000,0
14 951 509,0
61 004 600,7

14 297 690,7
46 706 910,0

9 975 000,0
9 975 000,0

1 085 982,0
1 085 982,0

51 466 639,3
1 963 124,0

1 963 124,0
5 726 366,4
596 203,6
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ДОКУМЕНТИ
22010300 Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань
22010400 Кошти в іноземній валюті за реєстрацію
представництв іноземних суб'єктів
господарської діяльності
22011200 Плата за видачу, продовження,
переоформлення ліцензій і за видачу дубліката
ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера
програмної послуги
22011400 Плата за видачу, переоформлення,
продовження терміну дії ліцензій на
користування радіочастотним спектром
(радіочастотним ресурсом) України та видачу
дублікатів таких ліцензій
22011500 Плата за ліцензії, сертифікацію оператора
системи передачі електричної енергії,
оператора газотранспортної системи, видані/
здійснену Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
22011900 Збори за підготовку до державної реєстрації
авторського права і договорів, які стосуються
прав автора на твір, та плата за одержання
контрольних марок
22012000 Плата за видачу дозволів на право ввезення
на територію України, вивезення з території
України або транзиту через територію України
наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів
22012100 Збір за видачу спеціальних дозволів на
користування надрами та кошти від продажу
таких дозволів
22012200 Плата за виділення номерного ресурсу
22012300 Плата за державну реєстрацію джерел
іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)
22012400 Плата за оформлення посвідчення
закордонного українця
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
22012700 Плата за надання відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань, за
одержання інформації з інших державних реєстрів,
держателем яких є центральний орган виконавчої
влади з формування та забезпечення реалізації
державної правової політики та центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію
державної політики у сферах державної реєстрації
актів цивільного стану, державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно, державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних послуг,
пов'язаних з такою державною реєстрацією
22020000 Плата за ліцензії на провадження діяльності у
сфері організації та проведення азартних ігор і
за ліцензії на випуск та проведення лотерей
22030000 Судовий збір та надходження від звернення
застави у дохід держави
22060000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій
22070000 Виконавчий збір
22080000 Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим комплексом
та іншим державним майном
22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах
пропуску (пунктах контролю) через державний
кордон України
22150000 Портовий (адміністративний) збір
22160000 Інші адміністративні збори та платежі
22160100 Плата за проїзд автомобільними дорогами
транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів, вагові або габаритні
параметри яких перевищують нормативні
22200000 Плата за виконання митних формальностей
митними органами поза місцем розташування
цих органів або поза робочим часом,
установленим для них
24000000 Інші неподаткові надходження
24010000 Кошти від реалізації майна, конфіскованого
за рішенням суду (крім майна, конфіскованого
за вчинення корупційного та пов’язаного з
корупцією правопорушення)
24030000 Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув строк
позовної давності
24050000 Кошти від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, нерухомого
військового майна Збройних Сил України та
інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, правоохоронних органів
та інших державних органів
24060000 Інші надходження
24060300 Інші надходження
24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на
рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних
напоїв у межах України
24061500 Надходження до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних
витрат на авіаційну діяльність та участь України
у міжнародних авіаційних організаціях
24061800 Плата за подання скарги щодо процедур
закупівлі до органу оскарження
24061900 Кошти, отримані від надання учасниками
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі
як забезпечення їх тендерної пропозиції/
пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не
підлягають поверненню цим учасникам
24062000 Кошти, отримані від переможця процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення
договору про закупівлю як забезпечення
виконання такого договору, які не підлягають
поверненню учаснику
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної власності,
які не надані у користування та не передані
у власність, внаслідок їх самовільного
зайняття, використання не за цільовим
призначенням, зняття ґрунтового покриву
(родючого шару ґрунту) без спеціального
дозволу; відшкодування збитків за погіршення
якості ґрунтового покриву тощо та за
неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим
невикористанням земельних ділянок

22 240,0

22 240,0

193,0

193,0

22 000,0

22 000,0

1 477 288,0

1 477 288,0

620,0

620,0

2 010,0

2 010,0

6 500,0

6 500,0

400 000,0

400 000,0

250,0
691,4

250,0
691,4

171,6

171,6

494 683,6
196 207,0

196 207,0

676 800,0

575 280,0

4 988,0

494 683,6
101 520,0

4 988,0

1 189 704,0

1 189 704,0

3 500 300,0

3 500 300,0

769 316,2
830 317,6
1 300 000,0

769 316,2
415 158,8
1 300 000,0

300 000,0

300 000,0

217 958,0
25 000,0
25 000,0

217 958,0

76 000,0

76 000,0

18 684 614,0
125 972,0

17 597 380,8
125 972,0

75 253,0

75 253,0

13 600,0

6 500,0

415 158,8

25 000,0
25 000,0

1 087 233,2

7 100,0

4 217 450,8
2 965 574,0
4 226,0

3 150 010,8
2 965 574,0
4 226,0

1 067 440,0

326 300,0

65 260,0

261 040,0

24063100 Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону
України "Про впорядкування питань, пов'язаних
із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи
надходження заборгованості минулих років за
цими коштами), та дохід від розміщення цих
коштів у цінні папери відповідно до статті 9
цього ж Закону України
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання
гарантій
24110100 Плата за надання державних гарантій та
кредитів (позик), залучених державою
24110200 Плата за користування кредитами (позиками),
залученими державою
24110400 Відсотки за користування пільговим
довгостроковим державним кредитом,
наданим молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
24110800 Плата за користування кредитом з державного
бюджету
24111100 Відсотки за користування пільговим
довгостроковим державним кредитом,
наданим внутрішньо переміщеним особам,
учасникам проведення антитерористичної
операції (АТО) та/або учасникам проведення
операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання
житла, і пеня за порушення строку платежу з
погашення кредиту
24111300 Відсотки за користування пільговими
іпотечними кредитами, наданими внутрішньо
переміщеним особам за рахунок коштів гранту,
наданих Кредитною установою для відбудови
(KfW), і пеня за порушення строку платежів з
погашення кредитів
24130000 Збір на соціально-економічну компенсацію
ризику населення, яке проживає на території
зони спостереження
24140000 Збори на обов'язкове державне пенсійне
страхування з окремих видів господарських
операцій
24140200 Збір при поданні ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів на клеймування
державним пробірним клеймом до казенних
підприємств пробірного контролю
24140300 Збір під час набуття права власності на легкові
автомобілі
24140500 Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу)
нерухомого майна
24140600 Збір з користування та надання послуг
стільникового рухомого зв'язку
24160000 Концесійні платежі
24160300 Концесійні платежі щодо об'єктів державної
власності
25000000 Власні надходження бюджетних установ
25010000 Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних
установ
30000000 Доходи від операцій з капіталом
31000000 Надходження від продажу основного
капіталу
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових коштів,
власники яких невідомі
31020000 Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
32000000 Надходження від реалізації державних
запасів товарів
32010000 Надходження від реалізації матеріальних
цінностей державного резерву
32020000 Надходження від реалізації розброньованих
матеріальних цінностей мобілізаційного
резерву
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
33010000 Кошти від продажу землі
33030000 Кошти від відчуження земельних ділянок,
на яких розташовані об'єкти нерухомого
військового майна, що підлягають реалізації,
та земельних ділянок, які вивільняються у
процесі реформування Збройних Сил України і
Державної спеціальної служби транспорту
40000000 Офіційні трансферти
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних
держав, міжнародних організацій,
донорських установ
42010000 Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО,
ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації
за участь України в міжнародних операціях з
підтримання миру і безпеки
42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів
усіх рівнів
50000000 Цільові фонди
50070000 Надходження до Фонду соціального захисту
осіб з інвалідністю

785 400,0

785 400,0

1 464 131,0

1 451 437,8

741 864,9

741 864,9

708 852,9

708 852,9

270,0

270,0

450,0

450,0

12 693,2

3 800,0

3 800,0

8 893,2

8 893,2

816 737,7

816 737,7

11 861 667,7

11 861 667,7

244 559,3

244 559,3

5 859 229,7

5 859 229,7

1 957 440,1

1 957 440,1

3 800 438,6

3 800 438,6

109 801,8
109 801,8

109 801,8
109 801,8

42 689 915,7
42 189 491,2

42 689 915,7
42 189 491,2

500 424,5

500 424,5

1 124 792,4
31 318,3

39 237,4
31 318,3

20 045,0

20 045,0

11 273,3

11 273,3

1 085 555,0

1 085 055,0

1 085 055,0

1 075 055,0

1 075 055,0

10 000,0

10 000,0

8 419,1

7 919,1

500,0

7 419,1
1 000,0

7 419,1
500,0

500,0

1 171 056,7
1 171 056,7

509 404,1
509 404,1

661 652,6
661 652,6

509 404,1

509 404,1

661 652,6

661 652,6

200 657,4
200 657,4

200 657,4
200 657,4

Додаток № 2
до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2022 рік»

Фінансування Державного бюджету України на 2022 рік
(тис. грн)

80 533,0

80 533,0

19 494,0

19 494,0

4 659,8

4 659,8

21 000,0

10 264,0

Код
400000
401000
401100
401200
402000
402100
402200
500000
21 000,0

10 264,0

501000

600000
601000
601100
601120
602000
602100

Найменування
згідно з класифікацією фінансування
бюджету
Загальне фінансування
Фінансування за борговими операціями
Запозичення
Внутрішні запозичення
Зовнішні запозичення
Погашення
Внутрішні зобов'язання
Зовнішні зобов'язання
Надходження від приватизації державного
майна
Надходження від приватизації державного
майна та інших надходжень, безпосередньо
пов'язаних з процесом приватизації та
кредитування підприємств
Фінансування за активними операціями
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що
використовуються для управління ліквідністю
Повернення бюджетних коштів з депозитів,
надходження внаслідок продажу/пред'явлення
цінних паперів
Надходження внаслідок продажу/пред'явлення
цінних паперів
Зміни обсягів бюджетних коштів
На початок періоду

Всього

Загальний
фонд

188 798 245,3
177 796 145,3
571 121 086,7
419 963 519,1
151 157 567,6
-393 324 941,4
-320 967 504,6
-72 357 436,8
8 000 000,0

160 259 208,0
152 259 208,0
545 584 149,4
419 963 519,1
125 620 630,3
-393 324 941,4
-320 967 504,6
-72 357 436,8
8 000 000,0

8 000 000,0

8 000 000,0

Спеціальний
фонд
28 539 037,3
25 536 937,3
25 536 937,3
25 536 937,3

3 002 100,0
3 000 000,0

3 002 100,0
3 000 000,0

3 000 000,0

3 000 000,0

3 000 000,0

3 000 000,0

2 100,0
2 100,0

2 100,0
2 100,0

Із додатками 3-8, можна ознайомитись на сайті «УК».
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ДОКУМЕНТИ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про Державну прикордонну службу України»
щодо вдосконалення порядку використання
та застосування заходів примусу, бойової
техніки та озброєння особовим складом
Державної прикордонної служби України

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами) такі зміни:
1. У частині першій статті 20:
пункт 15 викласти в такій редакції:
«15) здійснювати на підставах та в порядку, встановлених законодавством, візуальний огляд осіб, речей, товарів (вантажів), транспортних засобів (поверхнева перевірка), а так само особистий огляд затриманих осіб та огляд і, в разі потреби, вилучення речей, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду життю і
здоров’ю людини» ;
доповнити пунктами 48—50 такого змісту:
«48) у межах повноважень, визначених цим Законом, законами України «Про державний кордон України», «Про виключну (морську) економічну зону України», «Про
прикордонний контроль», «Про прилеглу зону України», використовувати і застосовувати заходи примусу (фізичний вплив, спеціальні засоби, вогнепальну зброю,
озброєння та бойову техніку, зброю кораблів, катерів та суден забезпечення, озброєння повітряних суден) в порядку та на підставах, передбачених цим Законом, статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами;
49) використовувати та застосовувати з метою забезпечення захисту та охорони
державного кордону України засоби візуального і технічного спостереження та фіксації, технічні засоби прикордонного контролю, світлотехнічні та сигналізаційні засоби, інші технічні засоби охорони державного кордону, а також інженерні боєприпаси, споруди і загородження;
50) розблоковувати та/або припиняти протиправні дії у разі заблокування пунктів
пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів
в’їзду-виїзду, військових містечок, підрозділів та органів управління Державної прикордонної служби України» .
2. Статтю 21 викласти в такій редакції:
«Стаття 21. Умови і межі використання та застосування заходів примусу особовим
складом Державної прикордонної служби України
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України під
час виконання повноважень, визначених цим Законом, законами України «Про державний кордон України», «Про виключну (морську) економічну зону України», «Про
прикордонний контроль», «Про прилеглу зону України», статутами Збройних Сил
України та іншими нормативно-правовими актами, уповноважені використовувати та
застосовувати такі заходи примусу:
1) фізичний вплив;
2) спеціальні засоби;
3) вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку;
4) зброю кораблів, катерів та суден забезпечення;
5) озброєння повітряних суден.
Вид заходів примусу та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей
особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення.
Не є заходом примусу використання засобів індивідуального захисту (шоломів,
бронежилетів та іншого спеціального екіпірування).
Обраний захід примусу має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним.
Захід примусу є законним, якщо він передбачений законом. Застосування будьяких інших заходів примусу, не передбачених законом, забороняється.
Захід примусу є необхідним, якщо для виконання повноважень військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України застосування іншого заходу примусу є неможливим або застосування такого заходу примусу буде неефективним, а також у разі, якщо ризик заподіяння шкоди адресату заходу та/або іншим особам є мінімальним.
Захід примусу є пропорційним, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом
правам і свободам людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага, для захисту якого він застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди.
Захід примусу є ефективним, якщо його застосування забезпечує виконання повноважень військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби
України.
Заборонено застосування заходів примусу до жінок з явними ознаками вагітності,
осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, крім
випадків учинення такими особами групового та/або збройного нападу чи опору або
якщо є безпосередня загроза життю чи здоров’ю військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України та/або іншої особи, якщо відбити такий
напад, опір або усунути загрозу іншими способами і засобами неможливо.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України
зобов’язані попередити особу про застосування заходів примусу та надати їй достатньо часу для виконання їхньої законної вимоги, крім випадку, коли зволікання може
спричинити посягання на життя і здоров’я військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб або інші тяжкі наслідки.
У разі неможливості уникнути застосування заходу примусу такий захід примусу не повинен перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на Державну прикордонну службу України завдань, і має зводитися до мінімізації ризику заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи, яка вчинила правопорушення, а також життю і здоров’ю інших осіб.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України
зобов’язані негайно зупинити застосування заходу примусу в момент досягнення
очікуваного результату, а також, за необхідності, мають надати домедичну допомогу
та забезпечити надання медичної допомоги медичними працівниками особам, які зазнали фізичної шкоди внаслідок застосування заходів примусу.
Перевищення військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної
служби України своїх повноважень під час використання та застосування заходів
примусу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Правила зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів, що є на озброєнні Державної прикордонної служби України, порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної
служби України встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні» .
3. Доповнити статтями 211—217 такого змісту:
«Стаття 211. Застосування фізичного впливу
Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, у тому числі спеціальних прийомів боротьби (рукопашного бою), з метою припинення протиправних діянь
(дій або бездіяльності) правопорушника.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати фізичний вплив для:
1) забезпечення особистої безпеки та/або безпеки інших осіб;
2) припинення правопорушення;
3) затримання особи, яка вчинила правопорушення.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України
зобов’язані негайно повідомити (усно або письмово) свого начальника (керівника)
про застосування фізичного впливу, а у разі якщо внаслідок застосування фізичного впливу особі було заподіяно тілесні ушкодження, каліцтво або смерть, начальник
(керівник) повинен невідкладно письмово поінформувати про це відповідний орган
досудового розслідування.
Стаття 212. Використання та застосування спеціальних засобів
Спеціальним засобом є пристрій, прилад, предмет, спеціально виготовлений, конструктивно призначений і технічно придатний для захисту людини від ураження різними предметами (у тому числі зброєю), тимчасового (відворотного) ураження людини (правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи на предмети, що її оточують, а також засоби активної оборони, військова та спеціальна техніка, службові тварини.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право використовувати та застосовувати такі спеціальні засоби:
1) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо):
а) під час затримання особи, яка вчинила правопорушення;
б) під час конвоювання (доставляння) затриманої або заарештованої особи, у тому числі для забезпечення примусового видворення та реадмісії іноземців та осіб
без громадянства;
в) до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір військовослужбовцю чи працівнику Державної прикордонної служби України або намагається втекти;
г) якщо особа своїми небезпечними діями може заподіяти шкоду собі або іншим
особам;

ґ) при проведенні процесуальних дій з особою у випадках, коли така особа може створити реальну загрозу своєму життю та здоров’ю або життю та здоров’ю інших осіб;
2) гумові та пластикові кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної та
дратівної дії для:
а) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України, іншу особу та/або об’єкти, що перебувають під охороною (у тому
числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб;
б) затримання особи, яка вчинила правопорушення та/або чинить злісну непокору
законній вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України;
в) припинення порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму,
режиму у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або
режиму в контрольних пунктах в’їзду-виїзду;
3) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії для:
а) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України, іншу особу та/або об’єкти, що перебувають під охороною (у тому
числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб;
б) відбиття нападу тварини, яка загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця
чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
в) затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить при цьому фізичний
опір військовослужбовцю чи працівнику Державної прикордонної служби України;
г) затримання особи, яка вчинила злочин і намагається здійснити втечу;
ґ) затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається здійснити втечу після затримання;
д) затримання озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
4) засоби примусової зупинки транспортного засобу:
а) для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або намагається уникнути проходження контролю в пункті пропуску (пункті
контролю) через державний кордон України, контрольному пункті в’їзду-виїзду, порушує встановлений в них режим, ігнорує вимоги дорожніх та/або інших інформаційних знаків, світлофорів та/або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу;
б) якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
5) службових собак під час:
а) патрулювання;
б) поверхневої перевірки або огляду осіб, речей, товарів (вантажів), транспортних засобів;
в) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у незаконному перетинанні державного кордону України, порушенні режиму державного кордону, прикордонного режиму, режиму у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний
кордон України, режиму в контрольних пунктах в’їзду-виїзду або у вчиненні кримінального чи адміністративного правопорушення;
г) конвоювання (доставляння) затриманої або заарештованої особи;
ґ) охорони об’єктів Державної прикордонної служби України (у тому числі пунктів
пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів
в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів);
д) відбиття нападу на особу та/або військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України, а також на об’єкти, що перебувають під охороною
(у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України,
контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб;
е) звільнення особи, незаконно позбавленої волі, та об’єктів, що перебувають під
охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон
України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службового транспортного засобу;
6) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби акустичного та мікрохвильового впливу для:
а) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України, іншу особу та/або об’єкти, що перебувають під охороною (у тому
числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб;
б) затримання особи, яка чинить збройний опір, або у разі наявності обґрунтованої інформації, що свідчить про можливість вчинення такого опору, або щоб змусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну
ділянку), на якій вона перебуває;
в) звільнення особи, незаконно позбавленої волі, яка перебуває у приміщенні;
г) виявлення, припинення порушень порядку та правил використання повітряного
простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден;
ґ) перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження чи знищення
безпілотних повітряних суден та/або складових частин безпілотної авіаційної системи (безпілотного авіаційного комплексу);
д) освітлення місцевості, подання сигналу тривоги або виклику допомоги;
7) гранати, боєприпаси, пристрої, у тому числі малогабаритні підривні пристрої,
для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень для:
а) затримання особи, яка не виконує законних вимог військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України;
б) звільнення особи, незаконно позбавленої волі;
в) руйнування перешкод і примусового відчинення та проникнення до об’єктів (у
тому числі до публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, транспортного засобу тощо);
8) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, для:
а) захисту від нападу, що загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
б) відбиття збройного нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому
числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів та прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб, жиле та нежиле приміщення;
в) затримання особи, яка підозрюється у вчиненні злочину і намагається здійснити втечу;
г) затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається здійснити втечу після затримання;
ґ) затримання озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю та інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної
прикордонної служби України та/або інших осіб;
д) подання сигналу тривоги або виклику допомоги;
е) знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця чи
працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
є) відбиття групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людини;
ж) припинення групового порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму, режиму у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон
України або режиму в контрольних пунктах в’їзду-виїзду;
9) засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препаратами, для:
а) забезпечення маскування дій військовослужбовця чи працівника Державної
прикордонної служби України, спрямованих на затримання особи, яка чинить збройний опір, або у разі наявності обґрунтованої інформації, що свідчить про можливість
вчинення такого опору, або для примушування такої особи до залишення території
(транспортного засобу, будівлі, споруди, земельної ділянки), на якій вона перебуває;
б) звільнення особи, незаконно позбавленої волі;
10) бронемашини без установленого на них штатного озброєння та інші спеціальні (спеціалізовані) транспортні засоби для:
а) відбиття групового нападу чи групового незаконного перетинання державного
кордону України, порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму,
режиму у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або
режиму в контрольних пунктах в’їзду-виїзду;
б) примусової зупинки транспортного засобу, якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
в) затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні злочину;
г) звільнення шляху для руху військовослужбовців чи працівників Державної прикордонної служби України під час реалізації ними своїх повноважень у разі блокування напрямку їхнього руху іншими транспортними засобами, перешкодами тощо;
11) водні, повітряні, безпілотні повітряні судна для:
а) забезпечення здійснення заходів, спрямованих на забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та
виключній (морській) економічній зоні, зоні з особливим режимом використання повітряного простору (у тому числі під час реалізації попереджувальних, режимних, організаційних та інших заходів);
б) протидії транснаціональній організованій злочинності та іншій злочинній діяльності, що становить загрозу національній безпеці України;
12) засоби радіоелектронної протидії (радіоелектронного придушення) для:

а) забезпечення здійснення заходів, спрямованих на забезпечення недоторканості державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні (у тому числі під час реалізації попереджувальних, режимних, організаційних та інших заходів);
б) протидії злочинній діяльності, що становить загрозу національній безпеці України;
в) захисту об’єктів Державної прикордонної служби України (у тому числі пунктів пропуску (пункту контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів) та маскування дій військовослужбовців чи працівників Державної прикордонної служби України;
г) виявлення, припинення порушень порядку та правил використання повітряного
простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден;
ґ) перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження чи знищення
безпілотних повітряних суден та/або складових частин безпілотної авіаційної системи (безпілотного авіаційного комплексу).
Військовослужбовцю та працівнику Державної прикордонної служби України заборонено:
1) наносити удари людині гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт;
2) під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидати і відстрілювати гранати у
натовп, повторно застосовувати їх у межах зони ураження в період дії таких речовин;
3) відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи та стрільби в напрямку голови людини;
4) застосовувати засоби примусової зупинки транспортного засобу поза пунктом
пропуску (пунктом контролю) через державний кордон України, контрольним пунктом в’їзду-виїзду для примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів,
мопедів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення, а також застосовувати такі засоби на ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях;
5) застосовувати кайданки більше двох годин безперервно або без послаблення їх тиску.
Застосування малогабаритного підривного пристрою для відкриття приміщень є
виправданим, якщо шкода, заподіяна правам та інтересам, які охороняються законом, є меншою за шкоду, яку вдалося відвернути.
Допустимі параметри спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини визначаються уповноваженими установами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України
зобов’язані негайно повідомити (усно або письмово) свого начальника (керівника)
про застосування спеціальних засобів, а у разі якщо внаслідок застосування спеціальних засобів особі було заподіяно тілесні ушкодження, каліцтво або смерть, начальник (керівник) повинен невідкладно письмово поінформувати про це відповідний орган досудового розслідування.
Стаття 213. Використання та застосування вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки
Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу.
Зберігання, носіння, використання та застосування вогнепальної зброї та озброєння військовослужбовцями і працівниками Державної прикордонної служби України здійснюються після проходження ними спеціальної підготовки.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:
1) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної
служби України у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю;
2) захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю;
3) звільнення заручників або осіб, незаконно позбавлених волі;
4) відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти
в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів),
службовий транспортний засіб, військове майно, жиле та нежиле приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за
яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а
також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
7) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми
діями створює загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
8) примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення безпілотного повітряного судна, яке здійснює політ у межах прикордонної смуги, над
або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Державної прикордонної служби
України, об’єктів, що перебувають під охороною (у тому числі пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду,
місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), з порушенням
встановлених законодавством вимог;
9) недопущення спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу;
10) запобігання викраденню повітряного судна особою, яка здійснює його викрадення, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу.
Вогнепальна зброя застосовується лише після здійснення попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір її застосування.
Попередження про намір застосування вогнепальної зброї може здійснюватися
голосом та/або попереджувальним пострілом.
Вогнепальна зброя може застосовуватися без попередження:
1) для відбиття збройного нападу та/або вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань;
2) для припинення збройних конфліктів і провокацій, відбиття нападу (надання
допомоги при відбитті нападу) на прикордонні наряди, службовий транспортний засіб, літаки, вертольоти, кораблі, катери чи судна забезпечення Державної прикордонної служби України, об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти
в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів);
3) у разі раптового нападу із застосуванням зброї, бойової техніки, транспортного засобу або іншого засобу, що загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця чи
працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
4) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, намагається здійснити втечу із застосуванням транспортного засобу;
5) у разі вчинення особою збройного опору;
6) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю;
7) у разі здійснення особою спроби скоротити визначену військовослужбовцем
чи працівником Державної прикордонної служби України із вогнепальною зброєю
в руках відстань до нього або службового транспортного засобу, літака, вертольота, катера, корабля чи судна забезпечення Державної прикордонної служби України,
або до об’єктів, що перебувають під охороною (у тому числі пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду,
місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), а так само доторкнутися до цієї зброї;
8) для знешкодження озброєних осіб чи осіб, стосовно яких наявна обґрунтована інформація про наявність у них зброї (інших засобів, використання яких загрожує
життю і здоров’ю людини), коли попередження про застосування до них вогнепальної зброї створить реальну загрозу для життя і здоров’я військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
9) у разі затримання особи, яка не виконує законних вимог військовослужбовця
чи працівника Державної прикордонної служби України про негайне здавання (покладення) зброї, вибухової речовини, вибухового пристрою або інших предметів, застосування яких може загрожувати життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
10) для примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення
безпілотного повітряного судна, яке здійснює політ у межах прикордонної смуги, над
або поблизу літака, вертольота, корабля, катера чи судна забезпечення Державної
прикордонної служби України, об’єктів, що перебувають під охороною (у тому числі пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), з порушенням встановлених законодавством вимог.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю виключно з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу та/або опору.
Не допускається застосування вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки в
напрямку території суміжної держави, крім випадків відбиття збройного нападу, відсічі і стримування збройної агресії, або вторгнення на територію України озброєної
(військової) особи та/або групи осіб, збройних сил інших держав, припинення збройних провокацій, ведення вогню з території суміжної держави, а також відбиття нападу або припинення збройного опору особи та/або групи осіб, які незаконно перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон України.
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ДОКУМЕНТИ
Забороняється застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути заподіяно шкоду іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях,
крім випадків необхідності відбиття нападу, подолання збройного опору або у разі крайньої необхідності.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право взяти до рук вогнепальну зброю і привести її в готовність, якщо вважають, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.
Під час затримання особи, стосовно якої у військовослужбовця чи працівника
Державної прикордонної служби України виникла підозра у вчиненні нею злочинного
діяння, відповідальність за яке передбачена законом, а також під час перевірки документів у такої особи військовослужбовець чи працівник Державної прикордонної
служби України має право привести у готовність вогнепальну зброю та попередити
особу про можливість її застосування.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право використати вогнепальну зброю для подання сигналу тривоги, виклику
допомоги, здійснення попереджувального пострілу або для знешкодження тварини, яка загрожує (або існує висока імовірність здійснення твариною нападу) життю і
здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати озброєння та бойову техніку для:
1) відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань;
2) припинення збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України, на межі з тимчасово окупованою територією України та у контрольованому прикордонному районі;
3) відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти
пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їздувиїзду, місця тимчасового розташування підрозділів), прикордонні наряди, конвой, службовий транспортний засіб, вертоліт, корабель, катер чи судно забезпечення Державної
прикордонної служби України, жилі та нежилі приміщення, а також звільнення таких
об’єктів у разі їх захоплення з використанням транспортних засобів, броньованої техніки;
4) проведення спеціальних операцій, пов’язаних із знешкодженням озброєних
осіб, ліквідацією незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій;
5) зупинки транспортного засобу, броньованої та бойової техніки під час запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного або надзвичайного стану,
якщо водій відмовляється виконати законну вимогу зупинитися;
6) виконання завдань територіальної оборони;
7) в інших випадках, передбачених законом.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України, які
перебувають на кораблі (катері, судні забезпечення) чи борту повітряного судна Державної прикордонної служби України, застосовують вогнепальну зброю з дозволу
командира відповідного корабля (катера, судна забезпечення), командира відповідного екіпажу повітряного судна.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України
зобов’язані негайно усно або письмово повідомити свого начальника (керівника) про
застосування (використання) вогнепальної зброї, а у разі якщо внаслідок застосування (використання) вогнепальної зброї особі було заподіяно тілесні ушкодження, каліцтво або смерть - начальник (керівник) повинен невідкладно письмово поінформувати про це відповідний орган досудового розслідування.
Стаття 214. Застосування зброї кораблів, катерів та суден забезпечення Державної
прикордонної служби України
Зброя кораблів, катерів та суден забезпечення Державної прикордонної служби
України застосовується:
1) без попередження з метою:
а) відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань;
б) припинення збройних конфліктів та збройних провокацій;
в) відбиття нападу (надання допомоги для відбиття нападу) на кораблі, катери і
судна забезпечення Державної прикордонної служби України, інші судна (у тому числі повітряні) під Державним Прапором України, а також на пункти пропуску (пункти
контролю) через державний кордон України;
г) припинення збройного опору;
ґ) примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення безпілотного повітряного судна поблизу або над кораблем, катером або судном забезпечення Державної прикордонної служби України;
д) проведення спеціальних операцій, пов’язаних із знешкодженням озброєних
осіб, ліквідацією незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій;
2) після здійснення попереджувальних пострілів з метою:
а) затримання судна, що порушило законодавство про державний кордон України,
її прилеглу зону або виключну (морську) економічну зону (у тому числі під час переслідування по гарячих слідах, що розпочалося у внутрішніх водах України, її територіальному морі, прилеглій зоні або виключній (морській) економічній зоні) у разі невиконання вимоги зупинитися, якщо судно намагається зникнути, а інші можливості для його зупинення вичерпані;
б) припинення ворожих дій суден щодо узбережжя України, підводних та надводних об’єктів України.
Зброя кораблів, катерів та суден забезпечення Державної прикордонної служби
України може використовуватися для подання сигналу тривоги, виклику допомоги,
здійснення попереджувальних пострілів.
Рішення про виконання попереджувальних пострілів приймає командир корабля,
катера, судна забезпечення Державної прикордонної служби України залежно від обстановки, що склалася.
Попереджувальні постріли мають виконуватися у секторі, який забезпечує безпеку всіх об’єктів (суден), що перебувають у відповідному районі, з гарантованим невлучанням у ціль.
Дозвіл на застосування зброї після виконання попереджувальних пострілів командир корабля (катера, судна забезпечення) Державної прикордонної служби України
одержує від командира (начальника), у підпорядкуванні якого він перебуває.
Отримання дозволу на застосування зброї у випадках, передбачених пунктом 1
частини першої цієї статті, не потрібно.
Стаття 215. Застосування озброєння повітряних суден Державної прикордонної
служби України
Озброєння повітряних суден Державної прикордонної служби України застосовується:
1) без попередження з метою:
а) відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань;
б) припинення збройних конфліктів і збройних провокацій;
в) відбиття нападу (надання допомоги для відбиття нападу) на підрозділи, кораблі, катери, судна забезпечення та повітряні судна Державної прикордонної служби
України, інших військових формувань та правоохоронних органів України, а також на
пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України або контрольні пункти в’їзду-виїзду;
г) припинення збройного опору;
ґ) примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна в зоні з особливим режимом використання повітряного простору;
д) проведення спеціальних операцій, пов’язаних із знешкодженням озброєних
осіб, ліквідацією незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних та злочинних організацій;
2) після здійснення попереджувальних пострілів з метою:
а) затримання осіб, транспортних засобів, повітряних суден, морських (річкових)
суден, які порушили законодавство України про державний кордон України, її прилеглу зону або виключну (морську) економічну зону (у тому числі під час переслідування по гарячих слідах, що розпочалося у внутрішніх водах України, її територіальному морі, прилеглій зоні або виключній (морській) економічній зоні) у разі невиконання вимоги зупинитися, якщо таке судно намагається зникнути, а інші можливості для його зупинення вичерпані;
б) припинення ворожих дій суден щодо узбережжя України, підводних та надводних об’єктів України.
Озброєння повітряних суден Державної прикордонної служби України може використовуватися для подання сигналу тривоги, виклику допомоги, здійснення попереджувальних пострілів.
Рішення про виконання попереджувальних пострілів приймає командир екіпажу
(зовнішній пілот) повітряного судна Державної прикордонної служби України залежно від обстановки, що склалася.
Попереджувальні постріли мають виконуватися у секторі, який забезпечує безпеку всіх об’єктів (суден), що перебувають у відповідному районі, з гарантованим невлучанням у ціль.
Дозвіл на застосування озброєння після виконання попереджувальних пострілів командир екіпажу (зовнішній пілот) повітряного судна Державної прикордонної служби
України одержує від командира (начальника), у підпорядкуванні якого він перебуває.
Отримання дозволу на застосування озброєння у випадках, передбачених пунктом
1 частини першої цієї статті, не потрібно.
Стаття 216. Застосування військовослужбовцями Державної прикордонної служби
України зброї та бойової техніки під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії проти України та в особливий період
Військовослужбовці Державної прикордонної служби України у разі залучення до
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також при виконанні завдань щодо участі в

обороні держави в особливий період мають право застосовувати і використовувати
зброю та бойову техніку у встановлених для з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України порядку та випадках.
Стаття 217. Підстави та порядок здійснення поверхневої перевірки
Поверхнева перевірка здійснюється щодо осіб, речей, товарів (вантажів) і транспортних засобів, які перебувають у контрольованому прикордонному районі, в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України або контрольному
пункті в’їзду-виїзду, а саме:
1) у разі порушення особою чи спроби особи порушити прикордонний режим, режим
у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, режим у контрольних пунктах в’їзду-виїзду або зашкодити інтересам національної безпеки України;
2) у разі перебування особи в межах прикордонної смуги без відповідного дозволу;
3) у разі наявності підстав вважати, що в транспортному засобі перебуває правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб;
4) у разі наявності підстав вважати, що в особи чи в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю і
здоров’ю людини;
5) якщо транспортний засіб або річ особи є знаряддям вчинення правопорушення
та/або знаходяться в місці, в якому могло бути вчинено правопорушення;
6) в інших випадках, передбачених законодавством або рішенням суду.
Поверхнева перевірка полягає у здійсненні візуального огляду особи, у тому числі
проведенні по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, а також візуального огляду речей особи для перевірки наявності речей, обіг яких заборонено чи обмежено або які становлять загрозу життю і здоров’ю такої особи або інших осіб.
Поверхнева перевірка не здійснюється стосовно осіб, які відповідно до законодавства користуються правом недоторканності або мають дипломатичний імунітет.
Поверхнева перевірка здійснюється військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної служби України однієї статі з особою, стосовно якої проводиться така поверхнева перевірка. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може
здійснити будь-яка уповноважена посадова особа Державної прикордонної служби
України, за умови використання спеціального приладу або засобу.
Поверхнева перевірка речей та/або транспортного засобу здійснюється шляхом
візуального огляду речей та/або транспортного засобу або візуального огляду вмісту особистих речей, салону, багажника, підкапотного простору транспортного засобу та вантажів (товарів та інших предметів), що переміщуються у такому транспортному засобі, без втручання в їх конструктивні особливості та без порушення цілісності пакування.
Під час поверхневої перевірки військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право вимагати відкрити сумку, рюкзак, портфель,
мішок чи інші засоби переміщення речей, капот, кришку багажника та/або двері салону транспортного засобу, показати вміст кишень одягу особи, стосовно якої проводиться перевірка, а особа зобов’язана показати, відповідно, вміст особистих речей,
кишень, надати доступ до конструктивних елементів транспортного засобу, забезпечити відкриття капоту, кришки багажника та/або дверей транспортного засобу, причепу, вантажу (контейнера).
У разі виявлення в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів правопорушення
військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України повинні
забезпечити їх схоронність та негайно повідомити (усно або письмово) про це свого начальника (керівника).
Поверхнева перевірка товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним
контролем, здійснюється з урахуванням законодавства України з питань митної справи.
Проведення огляду транспортних засобів і вантажів під час прикордонного контролю здійснюється відповідно до Закону України «Про прикордонний контроль» .
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим
Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
18 листопада 2021 року
№ 1897-IX

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання складу Української частини
Стратегічної ради високого рівня між
Україною і Турецькою Республікою

1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 11 січня 2012 року
№ 9 «Питання Української частини Стратегічної ради високого рівня між Україною
і Турецькою Республікою» (зі змінами, внесеними Указом від 30 січня 2020 року
№ 30):
1) затвердити у складі Української частини Стратегічної ради високого рівня між
Україною і Турецькою Республікою таких осіб:
ЄРМАК Андрій Борисович — Керівник Офісу Президента України
КУЛЕБА Дмитро Іванович — Міністр закордонних справ України;
2) увести до складу Української частини Стратегічної ради високого рівня між
Україною і Турецькою Республікою таких осіб:
ВЕРЕЩУК Ірина Андріївна — Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
ГАЛУЩЕНКО Герман Валерійович — Міністр енергетики України
КАЧКА Тарас Андрійович — заступник Міністра економіки України — Торговий
представник України
РЕЗНІКОВ Олексій Юрійович — Міністр оборони України
РЯБІКІН Павло Борисович — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України
СИБІГА Андрій Іванович — Заступник Керівника Офісу Президента України;
3) вивести зі складу Української частини Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою А.Богдана, І.Жовкву, А.Загороднюка,
Т.Милованова, О.Оржеля, В.Пристайка.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
14 грудня 2021 року
№652/2021

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких
указів Президента України

1. Внести до указів Президента України такі зміни:
1) в Указі Президента України від 6 листопада 2018 року № 357 «Про Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту» (зі змінами, внесеними Указами
від 28 вересня 2019 року № 718 та від 2 червня 2021 року № 223):
статтю 1 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«заохочення вчителів, які підготували переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів».
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
статтю 2 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:
«забезпечити створення та діяльність секретаріату Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту;
вирішити питання фінансування поточної діяльності секретаріату Ради Фонду
Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, зокрема, щодо реалізації заходів з організації та проведення конкурсів (конкурсного відбору) проектів та переможців серед заявників, ведення реєстру проектів та моніторингу їх реалізації, діяльності експертних рад Фонду»;
2) статтю 1 Указу Президента України від 28 січня 2021 року № 27 «Про стипендії,
премії та гранти Президента України у сфері освіти» після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«премії Президента України для вчителів, які підготували переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів».
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
3) у Положенні про Раду Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та
спорту, затвердженому Указом Президента України від 2 червня 2021 року № 223:
пункт 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«заохочення вчителів, які підготували переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів».
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
підпункт 8 пункту 4 доповнити словами «у тому числі на договірній основі»;
пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється секретаріатом Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, структурним під-

розділом Офісу Президента України та Державним управлінням справами (в межах компетенції)».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
14 грудня 2021 року
№ 653/2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 грудня 2021 р. № 1297
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 305

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 305 «Про
запровадження експериментального проекту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби» (Офіційний вісник України, 2020 р.,
№ 36, ст. 1192) такі зміни:
в абзаці четвертому пункту 2 цифри і слова «1 березня 2022 р.» замінити цифрами і словами «22 червня 2022 р.»;
в абзаці третьому пункту 3 цифри і слова «31 грудня 2021 року» замінити цифрами і словами «22 квітня 2022 року».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 грудня 2021 р. № 1300
Київ

Про внесення змін у додатки
до постанов Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2008 р. № 704 і
від 8 червня 2016 р. № 367

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести у додатки до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р.
№ 704 «Про заохочення спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю та їх тренерів»
(Офіційний вісник України, 2008 р., № 60, ст. 2036; 2016 р., № 47, ст. 1704; 2017 р.,
№ 100, ст. 3079; 2018 р., № 14, ст. 477) і від 8 червня 2016 р. № 367 «Деякі питання заохочення спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю України — чемпіонів, призерів
Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їх тренерів і внесення змін до постанови Кабі
нету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 704» (Офіційний вісник України, 2016 р.,
№ 47, ст. 1704; 2017 р., № 100, ст. 3079; 2018 р., № 14, ст. 477) зміни, що додаються.
2. Установити, що виплата грошових винагород починаючи з 2022 року здійснюватиметься у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству молоді та спорту у загальному фонді державного бюджету за програмами
3401110 «Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна
реабілітація» та 3401120 «Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх» на відповідний рік.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1300
ЗМІНИ,
що вносяться у додатки до постанов Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2008 р. № 704 і від 8 червня 2016 р. № 367
1. У пункті 3 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 704:
1) в абзаці третьому слова «(фінал)» і «у складі до п’яти спортсменів» виключити;
2) абзац четвертий виключити.
2. У пункті 4 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016
р. № 367:
1) в абзаці третьому слова «(фінал)» і «у складі до п’яти спортсменів» виключити;
2) абзац четвертий виключити.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 грудня 2021 р. № 1314
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 27 лютого 2019 р.
№ 136 і від 28 липня 2021 р. № 854

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136 «Деякі
питання щодо договорів про реімбурсацію» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 21,
ст. 717; 2020 р., № 97, ст. 3130) і від 28 липня 2021 р. № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування
населення» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 67, ст. 4230) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2021 р. № 1314
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 136 і від 28 липня 2021 р. № 854
1. У Порядку укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136:
1) у пункті 9:
в абзаці першому цифри «10» замінити цифрами «20»;
абзац другий після слова «починається» доповнити словами «з наступного дня з
дати подання заяви аптечним закладом»;
2) доповнити Порядок пунктом 111 такого змісту:
«111. Аптечний заклад після підписання договору відмічає аптеки та аптечні пункти, в яких буде здійснюватися відпуск лікарських засобів за договором відповідно до
групи/груп станів (нозологій) у системі.».
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854:
1) пункт 6 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, затвердженого зазначеною постановою, доповнити абзацом такого змісту:
«У разі виявлення технічної помилки (крім помилки, пов’язаної з розміром граничної оптово-відпускної ціни) зміни до Реєстру граничних оптово-відпускних цін на
лікарські засоби вносяться МОЗ на підставі виправленої інформації, наданої НСЗУ.»;
2) у Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженому зазначеною постановою:
підпункт 7 пункту 2 після слів «та розміром реімбурсації за споживчу упаковку»
доповнити словами «, що сплачується пацієнтом аптечному закладу»;
у другому реченні абзацу першого пункту 16 слово «фіксованих» виключити;
пункт 23 після слів «який підлягає реімбурсації» доповнити словами «, що зазначаються в Реєстрі лікарських засобів, які підлягають реімбурсації»;
у першому реченні пункту 27 слово «віднесених» замінити словом «віднесеним»;
пункт 28 викласти в такій редакції:
«28. У разі зменшення роздрібної ціни за споживчу упаковку лікарського засобу
(для інсуліну — за первинну упаковку препарату інсуліну), включеного до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, аптечний заклад проводить розрахунок із заокругленням до двох знаків після коми:
розміру реімбурсації та суми доплати за первинну упаковку препарату інсуліну
відповідно до цього Порядку;
розміру реімбурсації за споживчу упаковку лікарського засобу (крім препаратів
інсуліну) шляхом його зменшення на розмір зменшення роздрібної ціни.
Значення розмірів реімбурсації та суми доплати, розрахованих відповідно до цього пункту, не можуть перевищувати значень, наведених у Реєстрі лікарських засобів,
які підлягають реімбурсації, затвердженому станом на відповідну дату.»;
3) у підпункті 3 пункту 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою, слова і цифри
«у пункті 9:
в абзаці першому слова «протягом другого робочого дня» замінити словами і
цифрами «до 23 години 59 хвилин п’ятого робочого дня»;
в абзаці другому слова «пізніше ніж на другий робочий день після закінчення звітного періоду» замінити словами «після закінчення строку, визначеного абзацом першим цього пункту»;» виключити.
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 грудня 2021 р. № 1316
Київ

Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених
Міністерству охорони здоров’я
на 2021 рік, і внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2021 р. № 47
Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного
кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету,
перерозподіл видатків шляхом:
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2301090 «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» на 3 890,1 тис. гривень;
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2301350 «Організація і
регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я» на
15 502,1 тис. гривень;
зменшення обсягу видатків за програмою 2301220 «Розвиток системи екстреної
медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закла-

«вжити заходів з метою недопущення до кінця року утворення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуваннями на неї працівникам закладів охорони здоров’я.»;
2) доповнити постанову пунктом 41 такого змісту:
«41. Врахувати, що:
субвенція місцевим бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, в яких
закладами охорони здоров’я допущена заборгованість з виплати заробітної плати,
строк виплати якої закінчився, спрямовується, насамперед, на обов’язкові виплати
із заробітної плати;
видатки, пов’язані із заохочувальними виплатами працівникам закладів охорони здоров’я таких адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються виключно після погашення заборгованості з виплати заробітної плати, строк виплати якої
закінчився;
розпорядники та одержувачі бюджетних коштів до погашення такої заборгованості не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників.».
2. Пункт 3 Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, затверджених зазначеною постановою, доповнити підпунктом 96 такого змісту:
«96) підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, та комунальних закладів охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, з метою недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати
працівникам таких закладів і нарахувань на неї.»;
3. Додаток до постанови викласти в такій редакції:
«Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2021 р. № 47
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2021 р. № 1316)

дів охорони здоров’я» на 254 928,4 тис. гривень (у тому числі видатки розвитку —
229 728,4 тис. гривень, видатки споживання — 25 200 тис. гривень);
збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та
заходів у системі охорони здоров’я» на 268 920,6 тис. гривень;
збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 2301170 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних
медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» на 5 400 тис. гривень.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47 «Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я»
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 10, ст. 433) — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1175, від 9 грудня 2021 р.
№ 1275 і від 13 грудня 2021 р. № 1315, зміни, що додаються.
3. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, та розподілу субвенції, передбаченого пунктом 3
змін, затверджених цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету;
Міністерству фінансів — після зазначеного погодження внесення відповідних
змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2021 р. № 1316
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47
1. У постанові:
1) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

РОЗПОДІЛ
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я

Усього, обсяг субвенНазва місцевого бюджету адміністративно-тери- ції для місцевих бюторіальної одиниці
джетів (загальний та
спеціальний фонд)

Обласний бюджет Вінницької області
Обласний бюджет Волинської області
Обласний бюджет Дніпропетровської області
Обласний бюджет Донецької області
Обласний бюджет Житомирської області
Обласний бюджет Закарпатської області
Обласний бюджет Запорізької області
Обласний бюджет Івано-Франківської області
Обласний бюджет Київської області
Обласний бюджет Кіровоградської області
Обласний бюджет Луганської області
Обласний бюджет Львівської області
Обласний бюджет Миколаївської області
Обласний бюджет Одеської області
Обласний бюджет Полтавської області
Обласний бюджет Рівненської області
Обласний бюджет Сумської області
Обласний бюджет Тернопільської області
Обласний бюджет Харківської області
Обласний бюджет Херсонської області
Обласний бюджет Хмельницької області
Обласний бюджет Черкаської області
Обласний бюджет Чернівецької області
Обласний бюджет Чернігівської області
Бюджет м. Києва
Усього

лікування хворих на
цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином (видатки споживання, загальний фонд)

198 087,6
123 488,9
395 664,1
257 016,2
151 010
164 566,4
211 723,7
162 484,8
237 222,7
133 392,3
169 865
415 363
151 534,6
309 144,3
194 735
163 509
192 072,2
131 711
322 405,1
150 533,2
178 768,3
206 688,5
130 762,1
141 543,4
343 745,1
5 237 036,5

49 316,5
32 019
121 504,7
65 201,8
40 433,1
35 100,5
56 604,9
37 462,2
62 560,3
34 982,8
22 148,3
68 232,9
30 779,2
77 018,1
52 395,3
34 129,6
32 037,6
30 344,3
84 794,8
32 033,9
43 809,5
50 183,7
34 452,6
38 056,4
92 358
1 257 960

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 грудня 2021 р. № 1317
Київ

Про виділення коштів для забезпечення
централізованою подачею кисню ліжкового
фонду закладів охорони здоров’я,
які надають стаціонарну медичну допомогу
пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, в
Закарпатській області

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до статті 36 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021
рік» здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у
спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511380 «Заходи, пов’язані з
боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, та її наслідками», шляхом передачі Міністерству охорони здоров’я бюджетних призначень у сумі 16 403,1 тис. гривень для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в Закарпатській області та збільшення за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків розвитку за програмою 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» у сумі
16 403,1 тис. гривень.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47 «Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я»
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 10, ст. 433, № 80, ст. 5058) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1275, зміни,
що додаються.
3. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження розподілу бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови і підпунктами 2 та 3 пункту 2 змін, затверджених
цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — після зазначеного погодження внесення відповідних
змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2021 р. № 1317
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2021 р. № 47
1. У пункті 31 Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, затверджених зазначеною постановою, слова і цифри «, до
31 грудня 2021 року» виключити.
2. У додатку до постанови:
1) назву підграфи «забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-

З них видатки на
забезпечення централізованою подазабезпечення закладів охорони
чею кисню ліжкового фонду закла- здоров’я, які проводять попередню
дів
охорони
здоров’я,
які
надають
стадіагностику
гострої респіраторної
закупівлю кисневих концен- ціонарну медичну допомогу пацієнтам
траторів (видатки розвитку) з гострою респіраторною хворобою хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та набораCOVID-19, спричиненою коронавіру- ми для відбору біологічного матеріасом SARS-CoV-2 (видатки розвитку) лу методом полімеразної ланцюгової
загальний спеціальний загальний фонд спеціальний фонд реакції (видатки споживання, спеціальний фонд)
фонд
фонд
27 300
17 000
6 061
7 942,6
10 114,4
4 886
4 072,3
56 979
12 454,1
24 800
42 510
7 229
14 294
7 000
10 500
4 738,6
21 918
25 000
4 955,2
30 615
16 500
6 605,6
23 907
5 395,1
31 902
26 000
7 089,2
16 536
12 500
3 647,1
16 770
26 500
2 587
43 992
29 500
9 900,4
19 773
22 500
4 393,4
42 081
14 000
9 386,5
24 765
26 500
5 436,4
20 163
25 500
4 552,2
18 993
54 500
4 175,6
18 213
5 500
4 084,9
48 750
20 500
10 439,8
18 291
24 572,4
4 029,9
22 074
28 500
4 930
21 138
42 320,8
4 670,3
15 756
13 154
3 553,7
17 628
20 500
3 871,4
54 288
11 741,3
522 801,6
24 800
170 891,4
466 433,2
150 000

навірусом SARS-CoV-2, та наборами для відбору біологічного матеріалу методом
полімеразної ланцюгової реакції (видатки споживання, спеціальний фонд)» графи «З них видатки на» після слів і цифри «коронавірусом SARS-CoV-2» доповнити словами і цифрою «, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу
SARS-CoV-2»;
2) позицію
«Обласний бюджет Закарпат- 164 566,4 35 100,5 21 918
25 000 4 955,2»
ської області
замінити такою позицією:
«Обласний бюджет Закарпат- 180 969,5 35 100,5 21 918
ської області

41 403,1 4 955,2»;

3) позицію
«Усьо 5 237 036,5 1 257 960 522 801,6 24 800 170 891,4 466 433,2 150 000 8 681 39 927,4»;
го

замінити такою позицією:
«Усьо- 5 253 439,6 1 257 960 522 801,6 24 800 170 891,4 482 836,3 150 000 8 681 39 927,4».
го

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 грудня 2021 р. № 1318
Київ

Про виділення коштів для виплати
матеріального забезпечення
за страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до статті 36 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021
рік» здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів
у загальному фонді державного бюджету за програмою 3511380 «Заходи, пов’язані з
боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, та її наслідками», шляхом передачі Міністерству соціальної політики
частини бюджетних призначень у сумі 1 750 000 тис. гривень на програму 2501330
«Виплата застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Фондом соціального страхування
України» (видатки споживання) для виплати Фондом соціального страхування застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
2. Установити, що використання передбачених пунктом 1 цієї постанови коштів
державного бюджету для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 88 «Деякі питання виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 13, ст. 550).
3. Забезпечити:
1) Міністерству соціальної політики — погодження передачі частини бюджетних призначень, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
2) Міністерству фінансів — після зазначеного погодження внесення змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

(тис. гривень)
капітальні видатки, у тому
числі проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції приміщень закладів охорони здоров’я, придбання медичного обладнання, устаткування (видатки розвитку, спеціальний фонд)

закупівлю обладнання для розвитку послуг з трансплантації
гемопоетичних стовбурових клітин (видатки
розвитку)

29 927,4
8 681

10 000

8 681

39 927,4».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 грудня 2021 р. № 1320
Київ

Про внесення змін до порядків,
затверджених постановами Кабінету
Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587
і від 7 лютого 2018 р. № 107
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 29, ст. 1710; 2021 р., № 23, ст. 1068, № 50, ст. 3076, № 62, ст. 3909),
і Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р.
№ 107 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 729; 2021 р., № 43, ст. 2624), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2021 р. № 1320
ЗМІНИ,
що вносяться порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2005 р. № 587 і від 7 лютого 2018 р. № 107
1. В абзаці п’ятому пункту 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587, цифру і
слово «5 листопада» замінити цифрами і словом «24 грудня».
2. У пункті 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107:
1) в абзаці дев’ятнадцятому цифру «5» замінити цифрами «20»;
2) в абзаці двадцятому цифри «15» замінити цифрами «24».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2021 р. № 1607-р
Київ

Питання наглядової ради приватного
акціонерного товариства «Національна
енергетична компанія «Укренерго»

Погодити кандидатури Ільницького Михайла Васильовича та Токарського Юрія
Богдановича на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства
«Національна енергетична компанія «Укренерго» як представників держави.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 грудня 2021 р. № 1322
Київ

Про внесення зміни до пункту 15 Порядку надання допомоги застрахованим особам
на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених
з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 15 Порядку надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 р. № 328 «Про додаткові заходи соціальної
підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 31, ст. 1797), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2021 р. № 1267,
замінивши в абзаці шостому цифри і слово «15 грудня» цифрами і словом «20 грудня».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 грудня 2021 р. № 1323
Київ

Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду
за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років
«муніципальна няня» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 16, ст. 543; 2020 р., № 81, ст. 2614), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2021 р. № 1323
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»
1. Пункти 2—5 викласти в такій редакції:
«2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
1) послуга з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (далі — послуга «муніципальна няня») — послуга, що надається для
підтримки батьків, опікунів дитини для забезпечення догляду за:
дитиною до трьох років, яка потребує додаткового догляду;
двома і більше дітьми до трьох років;
дитиною до трьох років, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;
2) заявник послуги «муніципальна няня» — один із батьків, опікунів, який звернувся за призначенням послуги «муніципальна няня» та виховує двох і більше дітей до трьох років або дитину до трьох років, яка потребує додаткового догляду, або дитину до трьох років і є особою з
інвалідністю І чи ІІ групи;
3) дитина, яка потребує додаткового догляду, — дитина з інвалідністю до трьох років, дитина до трьох років, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання,
дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV
ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;
4) муніципальна няня — будь-яка фізична особа — підприємець (КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91) чи юридична особа (КВЕД 78.20 та/або
КВЕД 85.10), яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (далі — договір), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини.
3. Відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» є щомісячною адресною компенсаційною виплатою заявнику послуги «муніципальна няня» (далі — компенсація послуги «муніципальна няня») за здійснення догляду за дитиною протягом місяця.
Призначення та виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення (далі — місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).
4. Компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня, але не більше вартості послуги «муніципальна няня», сплаченої заявником послуги «муніципальна няня».
У разі догляду за дитиною, яка потребує додаткового догляду, компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується у двох розмірах
прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, але не більше вартості послуги «муніципальна няня», сплаченої заявником послуги «муніципальна няня».
5. Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами двох і більше дітей до трьох років або дитини, яка потребує додаткового догляду, або дитини до трьох років і є особами з інвалідністю І чи ІІ групи і на законних підставах проживають на території України та уклали договір з муніципальною нянею.
Компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками — вихователями дитячих будинків сімейного типу,
прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.».
2. Пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:
«В електронній особовій справі, яка створюється згідно з даними заяви, поданої у паперовій чи електронній формі, автоматично формується реєстраційний номер договору.».
3. У пункті 7:
1) абзац другий виключити;
2) в абзаці третьому слова і цифри «З 1 січня 2021 р. заява» замінити словом «Заява».
4. У пункті 8:
1) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу районної у місті, сільської, селищної, міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);»;
2) абзац чотирнадцятий виключити.
5. У пункті 9:
1) абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу районної у місті, сільської,
селищної, міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);»;
2) абзац дванадцятий виключити.
6. Абзаци сьомий — дев’ятий пункту 11 замінити абзацами такого змісту:
«У разі подання неповного пакета документів, передбачених пунктами 8 і 9 цього Порядку, заявник послуги «муніципальна няня» має право протягом п’яти робочих днів з дня подання заяви про призначення компенсації послуги «муніципальна няня», але не пізніше дня прийняття
рішення місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення про призначення/відмову в призначенні компенсації послуги «муніципальна няня» подати/надіслати документи, яких не вистачає.
Місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення в письмовій або електронній формі інформує заявника послуги
«муніципальна няня» про подання неповного пакета документів.».
7. У пункті 12:
1) абзац перший доповнити реченням такого змісту: «Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається з місяця подання заяви
про призначення послуги «муніципальна няня», але не раніше дати укладення договору між заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.»;
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«У документі, що підтверджує витрати на оплату послуги «муніципальна няня», повинно бути зазначено, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника послуги «муніципальна няня», прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) муніципальної няні, місяць, рік та сума
платежу.».
8. В абзаці першому пункту 17 слова і цифри «з підстав, визначених абзацами сьомим — дев’ятим пункту 11 цього Порядку,» виключити.
9. У тексті Порядку слова «отримувач компенсації послуги «муніципальна няня» та «отримувач послуги «муніципальна няня» в усіх відмінках і формах числа замінити словами «заявник послуги «муніципальна няня» у відповідному відмінку і числі.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 грудня 2021 р. № 1324
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2021 р. № 1324
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України (далі — субвенція), що фінансуються відповідно до Фінансової угоди «Програма з
відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої Законом України від 14 липня 2021 р.
№ 1645-IX (далі — Фінансова угода).
Джерелом формування субвенції є кошти позики Європейського інвестиційного банку, залучені Україною відповідно до Фінансової
угоди.
2. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.
Розпорядники/одержувачі субвенції за місцевими бюджетами (кінцеві бенефіціари) визначаються рішенням відповідної місцевої ради,
відповідної військово-цивільної адміністрації про такий бюджет згідно із законодавством.
3. Субвенція надається для забезпечення здійснення заходів щодо відновлення соціальної інфраструктури, метою яких є подолання наслідків конфлікту на сході України, зокрема задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб в окремих адміністративно-територіальних одиницях, а саме в:

районах Донецької та Луганської областей, що постраждали від конфлікту, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі;
чотирьох сусідніх областях (Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Херсонська), інфраструктура яких несе велике навантаження через наплив внутрішньо переміщених осіб, пов’язаних з конфліктом на сході України;
окремих адміністративно-територіальних одиницях, зокрема Київській, Одеській, Полтавській областях, що приймають значну кількість внутрішньо переміщених осіб, з метою надання їм допомоги у подоланні посиленого навантаження на соціальну інфраструктуру.
4. Субвенція спрямовується бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, на території яких реалізуються проекти у рамках Програми з відновлення України за напрямами, визначеними у Фінансовій угоді.
5. Використання субвенції здійснюється з дотриманням умов Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках Програми з відновлення України (далі — Програма), а також відповідно до угод про передачу коштів позики, укладених відповідно до Фінансової угоди.
Субвенція не може бути спрямована для сплати податку на додану вартість, штрафних санкцій та/або пені, що нараховується за порушення умов договорів, на витрати, пов’язані з перерахуванням та конвертацією коштів за рахунком для одержання коштів та проектними
рахунками, та на оплату професійних послуг, пов’язаних із виконанням Фінансової угоди.
Не допускається будь-яке подвійне фінансування одних і тих же компонентів проектів, у тому числі за рахунок коштів, наданих Європейським інвестиційним банком, іншими донорами, коштів державного чи місцевих бюджетів.
6. Умовами надання субвенції є:
1) наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), яка обов’язково враховує потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також забезпечення вимог щодо енергоефективності будівель під час розроблення проектної документації;
2) забезпечення дотримання комплексного підходу під час проектування та фінансування об’єкта будівництва (здійснення комплексу
відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому);
3) комунальна форма власності об’єкта, на фінансування якого залучається субвенція;
4) співфінансування за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, на покриття витрат на сплату податків і зборів (у тому числі податку на додану вартість), комісії за конвертацію валюти, страхування, авторський нагляд тощо;
5) календарний план реалізації проектів має становити від одного до трьох років;
6) спроможність територіальних громад та утворених нею органів місцевого самоврядування, на фінансування об’єктів яких залучається субвенція, повинна забезпечувати подальше власне фінансування та їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;
7) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) становить
понад 15 000 тис. гривень;
8) об’єкти, зокрема житлового фонду, що фінансуються за рахунок субвенції, залишаються у комунальній власності (спільній власності) відповідних територіальних громад та використовуються за цільовим призначенням протягом не менше 20 років з дати завершення впровадження проекту;
9) за рахунок субвенції заборонено купівлю або приватизацію землі, будівель, приміщень;
10) під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та на всіх етапах реалізації проектів обов’язково повинно бути враховано громадські інтереси ключових заінтересованих сторін в місцевій громаді (вразливі групи населення; громадські організації; медичні, освітні, соціальні служби);
11) для Донецької та Луганської областей в зоні до 25 кілометрів від лінії розмежування допускається фінансування за рахунок субвенції
лише проектів соціального спрямування (комплексна реконструкція/ капітальний ремонт соціального житла, навчальних закладів, закладів
охорони здоров’я, культури, спорту, центрів надання адміністративних послуг, центрів безпеки громадян та закладів іншої соціальної інфраструктури) вартістю до 1 млн. євро (у гривневому еквіваленті згідно з офіційним курсом Національного банку на дату подання пропозицій щодо участі у відборі без урахування податку на додану вартість).
7. Оголошення про проведення відбору проектів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції, оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Мінрегіону, в якому зазначаються:
1) перелік документів, що додаються до заяви про участь у відборі;
2) строк проведення відбору;
3) адреса електронної пошти, час і строк подання заяв про участь у відборі;
4) контактні особи та номер телефону для отримання додаткової інформації;
5) умови фінансування.
Пропозиції щодо проектів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції, подаються органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади/виконавчими органами сільських, селищних, міських рад територіальних громад.
Строк подання пропозицій щодо участі у відборі становить 30—60 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення відбору на офіційному веб-сайті Мінрегіону.
Додаткові відбори (у разі необхідності) здійснюються у тому ж порядку.
8. Для відбору проектів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції, Мінрегіон утворює експертну робочу групу з питань ініціювання,
підготовки, супроводження та реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком проектів в рамках Програми з відновлення України (далі — експертна робоча група), до складу якої входять представники Мінрегіону, Мінфіну, Мінреінтеграції та інших відповідних заінтересованих сторін.
Положення про експертну робочу групу та її склад затверджуються наказом Мінрегіону.
Формою роботи експертної робочої групи є засідання.
Засідання експертної робочої групи проводиться не пізніше ніж через 45 календарних днів після закінчення строку подання заяв про
участь у відборі.
Засідання експертної робочої групи є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина її членів.
Рішення експертної робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів експертної робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Члени експертної робочої групи зобов’язані дотримуватися вимог, передбачених частиною другою статті 351 Закону України «Про запобігання корупції».
9. За результатами проведення відбору проектів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції, Мінрегіон подає їх на схвалення Європейському інвестиційному банку відповідно до процедур, визначених Фінансовою угодою.
10. За результатами проведення відбору проектів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції, Мінрегіон з урахуванням рекомендацій,
наданих експертною робочою групою, подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами в межах обсягу субвенції на відповідний бюджетний період.
Переліки проектів, які фінансуються за рахунок субвенції, формуються та затверджуються головним розпорядником субвенції в межах розподілу субвенції між місцевими бюджетами.
11. Кредитні кошти, перераховані з проектного рахунка, вважаються субвенцією, що надана з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам у день перерахування коштів у національній валюті або у сумі гривневого еквіваленту перерахованих валютних коштів, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день їх перерахування.
12. Заявки на перерахування коштів з рахунка для одержання коштів підписуються уповноваженими особами Мінфіну, головного розпорядника субвенції. Заявки на перерахування коштів з проектного рахунка підписуються уповноваженими особами Мінфіну, головного
розпорядника субвенції, розпорядника субвенції за місцевим бюджетом та одержувачами (замовниками).
13. Кредитні кошти Європейського інвестиційного банку в рамках Програми перераховуються Європейським інвестиційним банком за
заявками на їх вибірку, оформленими відповідно до положень Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках Програми, на рахунок
Мінфіну в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», відкритий для виконання Програми. Для цілей Програми Мінфін відкриває
в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» для кожного кінцевого бенефіціара проектні рахунки, на які перераховуються кошти
для відповідних проектів з рахунка, відкритого для виконання Програми.
Субвенція надається місцевим бюджетам, розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами шляхом перерахування коштів із проектного рахунка постачальникам товарів (виконавцям робіт або послуг) за договорами, укладеними розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами у рамках проектів, на виконання грошових зобов’язань зазначених розпорядників щодо оплати поставлених товарів/виконаних, робіт та послуг за такими договорами з подальшим відображенням таких операцій у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності.
14. Головний розпорядник субвенції з метою відображення в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів за рахунок субвенції подає Казначейству зведене розпорядження за формою згідно з додатком.
Для відображення головним розпорядником субвенції, розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами у бухгалтерському обліку,
фінансовій і бюджетній звітності операцій у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів за рахунок субвенції головний розпорядник субвенції подає розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами копію зведеного розпорядження за формою згідно з додатком.
15. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок бюджетних коштів об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно
до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001
р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).
16. Затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюється відповідно до вимог Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).
17. Казначейство:
забезпечує відображення його органами в обліку та звітності про виконання бюджетів операцій у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів за рахунок субвенції за відповідними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів,
видатків та кредитування бюджетів у національній валюті або у відповідному гривневому еквіваленті євро;
інформує щомісяця до 15 числа Мінфін та Мінрегіон про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, що фінансуються за її рахунок.
18. Мінрегіон до 25 числа кожного місяця інформує Мінфін про використання субвенції.
19. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 20 числа головному розпорядникові субвенції звіт про її
використання.
20. У разі недотримання кінцевим бенефіціаром умов Фінансової угоди, угоди про передачу коштів позики і цих Порядку та умов
відповідна місцева рада чи військово-цивільна адміністрація повертає суму коштів, спрямовану на фінансування проекту, відповідно до законодавства та укладених договорів.
21. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Додаток
до Порядку та умов
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________
(найменування посади, ініціали та прізвище)

МП
Казначейство
Головний розпорядник субвенції — Мінрегіон
Ідентифікаційний код __________________________
ЗВЕДЕНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___
від ____ ___________ 20__ року
Відобразити в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині здійснення видатків державного бюджету, доходів і видатків місцевого бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з
відновлення України такі операції за спеціальним фондом за зазначеними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів і видатків та кредитування бюджетів:
Розпорядник
Коди бюджетної
Сума
Сума
(одержувач) платежів
Найменування у валюті
Курс євро до гривні, Сума,
класифікації
Найменування Код
субвенції
валюти
встановлений
проекту
позики
за звітний
позики,
гривень КПКВК
КМБ
за місцевим
платежів
Національним
банком
період
євро
бюджетом
__________________________________________
(найменування посади)

__________
(підпис)

___________________________________________
(ініціали та прізвище)
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29 листопада 2021 р. № 1525-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2021 р. № 1595-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2021 р. № 1601-р
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного
товариства «Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України»

Про погодження перетворення державних
підприємств в акціонерні товариства
та товариства з обмеженою
відповідальністю

Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених
Міністерству соціальної
політики на 2021 рік

1. Відповідно до частини першої статті 98 Цивільного кодексу України, статей
51 і 52 Закону України «Про акціонерні товариства», підпункту 35 пункту 70, підпункту 5 пункту 92 Статуту акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 1044, попередньо погодити рішення правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щодо погодження рішення дочірньої компанії «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» як єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» шляхом погодження
рішення учасника зазначеного товариства, що додається до оригіналу, про затвердження умов додаткової угоди до примірного договору постачання природного газу для виробництва теплової енергії на 2021—2024 роки, що буде укладатись із
споживачами, які стануть переможцями аукціону щодо визначення постачальника
допоміжної послуги забезпечення резервів заміщення, проведеного відповідно до
вимог Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 8 листопада 2021 р. № 2003.
2. Правлінню акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вжити заходів до укладення додаткових угод відповідно до пункту 1 цього розпорядження.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29 листопада 2021 р. № 1526-р
Київ

Деякі питання діяльності акціонерного
товариства «Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України»
щодо застосування переговорної
процедури закупівлі
З метою належного захисту прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах дозволити акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» здійснити закупівлю юридичних послуг, пов’язаних із
захистом прав та інтересів України під час врегулювання спору між міноритарними акціонерами публічного акціонерного товарства «Укрнафта» (Littop Enterprises
Limited, Bridgemont Ventures Limited та Bordo Management Limited) та публічним акціонерним товариством «Укрнафта», із застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

1. Погодитися з пропозицією Державного концерну «Укроборонпром» (далі —
Концерн) щодо припинення шляхом реорганізації державних підприємств — учасників Концерну у порядку перетворення в акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, та товариства з обмеженою відповідальністю з державною часткою у статутному капіталі у розмірі 100 відсотків за переліком згідно з додатком.
2. Концерну вжити заходів для здійснення в установленому законодавством порядку припинення шляхом реорганізації державних підприємств — учасників Концерну, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
3. Установити, що державні гарантії, надані на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2020 р. № 1352 «Про надання у 2020 році державної гарантії за зобов’язаннями державного підприємства «Антонов» та від 22 вересня 2021 р.
№ 1053 «Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов’язаннями державного
підприємства «Антонов» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 81, ст. 5154) на користь державного підприємства «Антонов» для забезпечення виконання боргових
зобов’язань за внутрішніми кредитами (позиками), що залучені державним підприємством «Антонов», та умови їх надання є чинними за зобов’язаннями, що переходять до акціонерного товариства «Антонов» як правонаступника всіх прав і обов’язків
державного підприємства «Антонов».
4. Скасувати як таке, що не реалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 301 «Про погодження перетворення деяких державних
підприємств у акціонерні товариства».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1595-р
ПЕРЕЛІК
державних підприємств — учасників Державного концерну «Укроборонпром»,
що підлягають припиненню шляхом реорганізації у порядку перетворення
в акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, та товариства
з обмеженою відповідальністю з державною часткою у статутному капіталі
у розмірі 100 відсотків
Код згідно
з ЄДРПОУ
14308776
31821381
14307529
14312921
08029701

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

12602750

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2021 р. № 1594-р
Київ

07917635

Про припинення шляхом реорганізації
Державного концерну «Укроборонпром»
в порядку перетворення в акціонерне
товариство
1. Відповідно до пункту 16 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» припинити шляхом реорганізації Державний концерн «Укроборонпром» (далі — Концерн) (код згідно з ЄДРПОУ 37854297)
в порядку перетворення в акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі.
2. Утворити:
комісію з припинення Державного концерну «Укроборонпром» у складі згідно з
додатком 1;
інвентаризаційну комісію Державного концерну «Укроборонпром» у складі згідно з додатком 2.
3. Установити строк заявлення кредиторами своїх вимог до Концерну два місяці
з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення шляхом
реорганізації Концерну в порядку перетворення в акціонерне товариство шляхом їх
надіслання у письмовій формі на поштову адресу Концерну.
4. Інвентаризаційній комісії Державного концерну «Укроборонпром»:
1) провести інвентаризацію майна Концерну станом на 31 грудня 2021 р.;
2) скласти в установленому законодавством порядку зведений акт інвентаризації майна Концерну та подати його голові комісії з припинення Державного концерну
«Укроборонпром» на затвердження;
3) забезпечити виконання інших завдань і заходів, пов’язаних з інвентаризацією
майна, передбачених законодавством.
5. Уповноважити голову комісії з припинення Державного концерну «Укроборонпром» на затвердження зведеного акта інвентаризації майна Концерну.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1594-р
СКЛАД
комісії з припинення Державного концерну «Укроборонпром»
ГУСЄВ Юрій Веніамінович — генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром», голова комісії
КРЯЧКО Олексій Вікторович — заступник директора департаменту — начальник
управління корпоративних перетворень департаменту стратегії реформування оборонно-промислового комплексу Мінстратегпрому
МАКСИМОВ Олександр Анатолійович — директор департаменту політики власності Мінекономіки
СТРЕЛЬНИКОВ Павло Олександрович — головний спеціаліст відділу фінансовоекономічного аналізу та моніторингу управління фінансового планування та аналізу
департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1594-р
СКЛАД
інвентаризаційної комісії Державного концерну «Укроборонпром»
ГУСЄВ Юрій Веніамінович — генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром», голова комісії (за згодою)
АБРАМОВА Ольга Олексіївна — начальник управління активами та корпоративними правами Державного концерну «Укроборонпром» (за згодою)
ДАНИЛОВИЧ Людмила Леонідівна — головний бухгалтер — начальник управління бухгалтерського і податкового обліку та звітності Державного концерну «Укроборонпром» (за згодою)
ІВАНЕНКО Олександр Васильович — спеціаліст управління інфраструктури та інформаційних систем Державного концерну «Укроборонпром» (за згодою)
КУПРІЙ Олександр Іванович — начальник управління адміністративно-господарського забезпечення Державного концерну «Укроборонпром» (за згодою)
ПАВЛИШИНЕЦЬ Юрій Вікторович — менеджер проектів офісу управління проектами Державного концерну «Укроборонпром» (за згодою)

07684556

09794409
14315629
07856371
07985602
00152135
30162618
30210163
21666128
14307297
22987900
14311175
14307831
22794124
08396724
14314452
14015318
08252623
07676441
14309408
24577572
14312453
14307618
14313240
01128297
14310052
14310431
14313582
23831376
14307848
07756801
14310299
14312329
34297075
14308109

Найменування підприємства
Державне підприємство «Державне Київське
конструкторське бюро «Луч»
Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» —
«Машпроект»
Державне підприємство «Антонов»
Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес»
імені академіка О. Г. Івченка
Державне підприємство «Луцький ремонтний
завод «Мотор»
Державне підприємство «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»
Державне підприємство «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод»
Державне підприємство «Запорізький
державний авіаційний ремонтний завод
«МіГремонт»
Державне підприємство «Миколаївський
авіаремонтний завод «НАРП»
Державне підприємство «Завод імені
В. О. Малишева»
Державне підприємство «Миколаївський
бронетанковий завод»
Державне підприємство «Львівський
бронетанковий завод»
Державне підприємство «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний
інститут еластомерних матеріалів і виробів»
Державне підприємство «Львівський
державний завод «ЛОРТА»
Державне підприємство «Ізюмський
приладобудівний завод»
Державне підприємство «Спецоборонмаш»
Державне підприємство Науково-виробничий
комплекс «Прогрес»
Державне підприємство «Новатор»
Державне підприємство «Жулянський
машинобудівний завод «Візар»
Державне підприємство «Красилівський
агрегатний завод»
Державне підприємство «Оризон-Навігація»
Державне підприємство «Шепетівський
ремонтний завод»
Державне підприємство «Шосткинський
завод «Імпульс»
Державний науково-дослідний інститут
хімічних продуктів
Державне підприємство «Балаклійський
ремонтний завод»
Державне підприємство «Львівський
радіоремонтний завод»
Державне підприємство «Центральне
конструкторське бюро «Протон»
Державне підприємство Науково-дослідний
інститут радіолокаційних систем
«Квант-Радіолокація»
Державне підприємство Завод «Генератор»
Державне підприємство «Дослідно-проектний центр кораблебудування»
Державне підприємство «Миколаївський
суднобудівний завод»
Державне підприємство «Завод 410 ЦА»
Державне підприємство «Харківський
машинобудівний завод «ФЕД»
Державне підприємство «Харківське
агрегатне конструкторське бюро»
Державне підприємство «Харківське
конструкторське бюро з двигунобудування»
Державне підприємство «Науково-технічний
комплекс «Завод точної механіки»
Державне виробничо-технічне підприємство
«Граніт»
Державне підприємство «Одеський
авіаційний завод»
Державне підприємство «Харківське
конструкторське бюро з машинобудування
імені О. О. Морозова»
Державне підприємство Науково-виробничий
комплекс «Фотоприлад»
Державне підприємство «Конструкторське
бюро «Артилерійське озброєння»
Державне підприємство «Радіовимірювач»

Організаційноправова форма,
на яку буде перетворене підприємство
акціонерне товариство
—»—
—»—
—»—
товариство з обмеженою відповідальністю
—»—
—»—
—»—
товариство з обмеженою відповідальністю
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити
у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл
видатків державного бюджету шляхом:
1) зменшення обсягу видатків споживання за програмами:
2501090 «Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення
бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту» на суму 10
477,4 тис. гривень;
2501160 «Довічні державні стипендії» на суму 2 152,7 тис. гривень;
2501180 «Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової
передвищої та вищої освіти» на суму 107 801 тис. гривень;
2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 72 861,8 тис. гривень;
2501350 «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до
категорії гірських)» на суму 56 890,3 тис. гривень;
2501410 «Компенсація у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на
оплату електричної енергії населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому
числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних
у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу» на суму 267
121,9 тис. гривень;
2501480 «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» на суму 9 329,1 тис. гривень;
2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» на суму 2 727,5 тис. гривень;
2511240 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» на суму 106,4 тис. гривень;
2) зменшення обсягу видатків розвитку за програмами:
2501040 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері соціальної політики» на
суму 1 129,5 тис. гривень;
2511240 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» на суму 1,4 тис. гривень;
3) збільшення обсягу видатків споживання за програмою 2506080 «Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду» на суму 530 599 тис.
гривень.
2. Забезпечити:
Міністерству соціальної політики — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних
змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2021 р. № 1606-р
Київ

Про затвердження висновків щодо
оцінювання результатів службової
діяльності у 2021 році державних
службовців, які займають посади державної
служби категорії «А», призначення на посаду
та звільнення з посади яких здійснюється
Кабінетом Міністрів України
1. Відповідно до частини четвертої статті 44 Закону України «Про державну службу» затвердити висновки щодо оцінювання результатів службової діяльності у 2021
році державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»,
призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом Міністрів
України, згідно з додатками 1—5.
2. Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити ознайомлення з цим розпорядженням Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів
міністерств, керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників, визначених у додатках 1—5 до цього розпорядження, у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1606-р

—»—
товариство з обмеженою відповідальністю
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—
товариство з обмеженою відповідальністю
—»—
—»—
—»—

ВИСНОВОК
щодо оцінювання результатів службової діяльності
державних секретарів у 2021 році
Прізвище, ім’я, по батькові
державного службовця
БАЛАСИНОВИЧ
Богдан Олександрович
БАНЬКОВ
Олександр Сергійович
БОГАЧОВА
Олена Віталіївна
БОНДАРЕНКО
Володимир Валерійович
ВАЩЕНКО
Костянтин Олександрович
ДАРАГАН
Людмила Віталіївна
ДУБЛЯН
Олександр Володимирович
ДУЛЬ
Ярема Миколайович
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ
Олексій Юрійович
САМОНЕНКО
Дмитро Анатолійович
СОЛОДКА
Інна Василівна
СУЯРКО
Сергій Миколайович
ТУРЧАК
Іван Миронович
ЯРЕМА
Олександр Йосипович
ЯРОВА
Євдокія Василівна

Найменування посади
державний секретар Мінрегіону

Оцінка
негативна

державний секретар МЗС

відмінна

державний секретар Мін’юсту

відмінна

державний секретар Міненерго

позитивна

державний секретар Мінреінтеграції

позитивна

державний секретар Мінветеранів

відмінна

державний секретар Міноборони

відмінна

державний секретар МКІП

відмінна

державний секретар Мінмолодьспорту відмінна
державний секретар Мінфіну

позитивна

державний секретар МОЗ

позитивна

державний секретар Мінсоцполітики

відмінна

державний секретар Мінцифри

відмінна

Державний секретар Кабінету Міністрів України
державний секретар Міндовкілля

відмінна
відмінна
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ДОКУМЕНТИ
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1606-р
ВИСНОВОК
щодо оцінювання результатів службової діяльності заступників
Державного секретаря Кабінету Міністрів України у 2021 році
Прізвище, ім’я, по батькові
державного службовця
МАР’ЄВИЧ
Костянтин Михайлович
ВОЙТОВИЧ
Олег Михайлович
ДЕХТЯРЕНКО
Сергій Стахович
КОВТУН
Тетяна Владиславівна
КУЦЕВОЛ
Анатолій Анатолійович
ПОЛІЩУК
Віктор Петрович
ПОЛЯНСЬКИЙ
Павло Броніславович
ФЕДОРЧУК
Володимир Ярославович

Оцінка
перший заступник Державного секре- відмінна
таря Кабінету Міністрів України
відмінна
відмінна
відмінна
відмінна
позитивна
відмінна
відмінна

Додаток 3
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1606-р
ВИСНОВОК
щодо оцінювання результатів службової діяльності
керівників центральних органів виконавчої влади у 2021 році
Прізвище, ім’я, по батькові
державного службовця
АЛЮШИНА
Наталія Олександрівна
БІЛЬЧУК
Олександр Васильович
БОГДАН
Олена Володимирівна
ВЕРНЕР
Ігор Євгенійович
ГРИГОРЕНКО
Галина Володимирівна
ГУРАК
Руслан Васильович
ДЕМСЬКА
Орися Мар’янівна
ДРОБОВИЧ
Антон Едуардович
КАПІНУС
Євгеній Валерійович
КРИВОНОС
Семен Юрійович
КУДЕРЧУК
Марина Миколаївна
ОЛЕСЬКІВ
Мар’яна Ігорівна
ОПІМАХ
Роман Євгенович
ПЛАЧКОВ
Григорій Іванович
ПЛІС
Геннадій Володимирович
ХРОМОВ
Анатолій Володимирович
ЧЕРКАСЬКИЙ
Ігор Борисович

Найменування посади

Оцінка

Голова НАДС

відмінна

Голова Державіаслужби

позитивна

Голова ДЕСС

відмінна

Голова Держстату

відмінна

Голова Держмистецтв

відмінна

Голова Державної служби якості освіти
Голова Національної комісії зі
стандартів державної мови
Голова Українського інституту
національної пам’яті
Голова правління Пенсійного
фонду Укрaїни
Голова ДІАМ

відмінна

Голова Держкіно

відмінна

Голова ДАРТ

позитивна

Голова Держгеонадр

позитивна

Голова Держатомрегулювання

негативна

Голова Держаудитслужби

позитивна

Голова Укрдержархіву

відмінна

Голова Держфінмоніторингу

позитивна

відмінна
відмінна
позитивна
позитивна

Додаток 4
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1606-р
ВИСНОВОК
щодо оцінювання результатів службової діяльності заступників керівників
центральних органів виконавчої влади у 2021 році
Прізвище, ім’я, по батькові
Найменування посади
Оцінка
державного службовця
перший заступник Голови Держенерго відмінна
БОДНАР
нагляду
Роман Валерійович
БОНДАР
заступник Голови Державної служби
відмінна
Алла Володимирівна
якості освіти
БУЧКО
перший заступник Голови Держгеонадр позитивна
Володимир Анатолійович
ВАШЕКА
заступник Голови Держаудитслужби
позитивна
Галина Володимирівна
ВОВНЮК
заступник Голови Держпродспоживпозитивна
Анатолій Віталійович
служби з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і цифровізації
ГАЄВСЬКИЙ
перший заступник Голови Держфінмо- відмінна
Ігор Миколайович
ніторингу
ГОРБАТЮК
заступник Голови Держпраці
відмінна
Алла Володимирівна
ДОМБРОВСЬКИЙ
перший заступник Голови ДАРТ
позитивна
Кирило Григорович
ДОНСЬКИЙ
заступник Голови ДМС
відмінна
Сергій Миколайович
ДУДА
перший заступник Голови Казначейства відмінна
Володимир Петрович
перший заступник Голови Укрдерж
відмінна
ЄМЕЛЬЯНОВА
архіву
Тетяна Олександрівна
ЖУК
заступник Голови Держстату
відмінна
Ірина Миколаївна
ЗАБОЛОТНИЙ
заступник Голови НАДС
відмінна
Андрій Володимирович
ЗАРУБА
перший заступник Голови Держекоін- позитивна
Дмитро Васильович
спекції
ЗЕЛІНСЬКИЙ
заступник Голови Державіаслужби
відмінна
Ігор Леонідович
ЗУБРІЙ
заступник Голови Держфінмоніторингу відмінна
Віталій Петрович
ІЩЕНКО
перший заступник Голови Держстату
позитивна
Андрій Валерійович
КАЛЄНІЧЕНКО
заступник Голови ДПС з питань цифро- відмінна
Наталія Григорівна
вого розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
КОВПАШКО
заступник Голови правління Пенсійного відмінна
Ірина Василівна
фонду України
перший заступник Голови Держатом
позитивна
КОРІКОВ
регулювання
Олег Миколайович
перший заступник Голови Держвод
позитивна
КУЗЬМЕНКОВ
агентства
Олексій Олександрович
ЛАГУНІН
заступник Голови Укртрансбезпеки
відмінна
Микита Сергійович
ЛЕЩУК
перший заступник Голови Укрінфравідмінна
Юрій Віталійович
проекту
МАКОВСЬКИЙ
перший заступник Голови Адміністрації відмінна
Дмитро Васильович
Держспецзв’язку
МИХАЙЛОВ
заступник Голови НАДС з питань циф- позитивна
Олексій Сергійович
рового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
МІХЕЄВ
заступник Голови ДКА
позитивна
Володимир Сергійович
МОЗГУНОВ
заступник Голови Національної комісії зі відмінна
Володимир Володимирович стандартів державної мови
ПЛЯЦКО
перший заступник Голови ДАЗВ
відмінна
Андрій Валерійович
РОССОШАНСЬКА
перший заступник Голови Держмисвідмінна
Ольга Валентинівна
тецтв
САЖІЄНКО
заступник Голови Держпраці
відмінна
Віталій Валерійович

СОЛЯНІК
Юлія Валеріївна
СУВОРОВ
Владислав Володимирович
ТИЛІЩАК
Володимир Семенович
ТІТАРЧУК
Михайло Іванович
ФЕЩЕНКО
Артем Валерійович
ШЕВЧЕНКО
Ольга Петрівна
ШЕВЧУК
Дмитро Павлович
ШЕВЧУК
Максим Костянтинович
ШКУРОПАТ
Олександр Григорович
ЯКИМЕНКО
Олександр Васильович

заступник Голови Держаудитслужби

позитивна

заступник Голови Держмитслужби

відмінна

заступник Голови Українського інститу- позитивна
ту національної пам’яті
заступник Голови ДПС
відмінна
заступник Голови Укрінфрапроекту

позитивна

заступник Голови Держпродспоживпозитивна
служби
заступник Голови Держаудитслужби з позитивна
питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації
заступник Голови ДАЗВ
відмінна
заступник Голови Держаудитслужби

позитивна

перший заступник Голови Державної
служби якості освіти

позитивна

Додаток 5
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1606-р
ВИСНОВОК
щодо оцінювання результатів службової діяльності
членів Національної комісії зі стандартів державної мови у 2021 році
Прізвище, ім’я, по батькові державного службовця
ДАНИЛЮК Ілля Григорович
МАЗУР Наталія Василівна
МАЗУРИК Данута Володимирівна
МИРОНЧУК Олександр Якович
ЧЕРНОБРОВ Юлія Анатоліївна
ШЕВЧУК-КЛЮЖЕВА Ольга Василівна

Оцінка
відмінна
відмінна
відмінна
відмінна
відмінна
відмінна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 грудня 2021 р. № 1583-р
Київ

Про передачу до сфери управління
Адміністрації Державної прикордонної
служби транспортного засобу

Передати до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби
транспортний засіб (прототип командно-штабної машини) марки TURKAR, модель
CCVTECH, календарний рік виготовлення 2016, номер шасі NMVCBTAAA6E000084, що
зберігається на складі Київської митниці Державної митної служби, за яким власник
або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, встановлених Митним кодексом України.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 грудня 2021 р. № 1585-р
Київ

Про внесення зміни в додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16 січня 2019 р. № 36

Внести зміну в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 36 «Про затвердження переліку об’єктів великої приватизації державної
власності», доповнивши його розділом такого змісту:
«Харчова галузь
Мінекономіки
14216689 Державне підприємство «Уманський лікеро-горілчаний завод».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 грудня 2021 р. № 1587-р
Київ

Про виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету для здійснення
заходів, пов’язаних із запобіганням
виникненню надзвичайної ситуації
техногенного характеру внаслідок
порушення сталого забезпечення населення
м. Харкова та частини населених пунктів
Харківської області питною водою

1. Виділити Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів (для Державного агентства водних ресурсів) 31 325 тис. гривень для здійснення заходів, пов’язаних
із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок
порушення сталого забезпечення населення м. Харкова та частини населених пунктів
Харківської області питною водою.
Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
2. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, визначених
у пункті 1 цього розпорядження;
подати до 30 грудня 2021 р. Міністерству економіки, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим
розпорядженням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 грудня 2021 р. № 1590-р
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 1 між
Урядом України та Європейською Комісією,
що діє від імені Європейського Союзу, про
внесення змін до Угоди про фінансування
«Програма підтримки державного управління
фінансами для України — EU4PFM»
(ENI/2017/040-426)

Схвалити проект Додаткової угоди № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фі-

нансування «Програма підтримки державного управління фінансами для України —
EU4PFM» (ENI/2017/040-426).
Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну підписати зазначену Додаткову угоду.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 грудня 2021 р. № 1592-р
Київ

Про дострокове припинення
повноважень члена наглядової ради
приватного акціонерного товариства
«Укргідроенерго»
Припинити достроково повноваження члена наглядової ради приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» Гавви Олександра Олександровича як представника держави.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2021 р. № 1593-р
Київ

Про внесення зміни до
розпорядження Кабінету
Міністрів України
від 20 листопада 2019 р. № 1093
1. На часткову зміну абзацу другого розпорядження Кабінету Міністрів України від
20 листопада 2019 р. № 1093 «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція щодо співробітництва у сфері оборони» уповноважити Міністра оборони Резнікова Олексія Юрійовича підписати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція щодо співробітництва у сфері оборони.
2. Скасувати як таке, що не реалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 р. № 411 «Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 1093».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2021 р. № 1617-р
Київ

Про затвердження плану заходів
з реалізації Стратегії людського
розвитку на 2021—2023 роки
1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021—
2023 роки (далі — план заходів), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити:
виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;
внесення відповідної інформації до електронної системи моніторингу і контролю за виконанням плану заходів на єдиному веб-порталі електронного урядування;
подання щороку до 1 березня Міністерству соціальної політики пропозицій до щорічного звіту про реалізацію Стратегії людського розвитку.
3. Міністерству соціальної політики забезпечити:
проведення моніторингу виконання плану заходів на єдиному веб-порталі електронного урядування;
подання щороку до 15 квітня Апарату Ради національної безпеки і оборони України
та Кабінету Міністрів України звіту про стан виконання Стратегії людського розвитку.
4. Взяти до відома, що фінансування виконання плану заходів здійснюється за рахунок та у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із планом заходів затвердженим урядовим розпорядженням,
можна ознайомитись на сайті «УК».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2021 р. № 1622-р
Київ

Про затвердження плану комплектування
Інституту державного управління та наукових
досліджень з цивільного захисту слухачами
із числа керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного
захисту, на 2022 рік
1. Затвердити план комплектування Інституту державного управління та наукових
досліджень з цивільного захисту слухачами із числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2022 рік, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам влади забезпечити відрядження слухачів до Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту у строки, визначені в плані, затвердженому цим розпорядженням.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із планом комплектування, затвердженим урядовим розпорядженням,
можна ознайомитись на сайті «УК».

ОГОЛОШЕННЯ
ТОВ «КОВАЛЬСЬКА-ЖИТЛОСЕРВІС», код ЄДРПОУ 32912720, інформує співвласників багатоквартирого будинку за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 4-Б, про дострокове
припинення дії Договорів про надання послуг з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, та будь-яких інших договорів про
надання послуг та припинення надання житлово-комунальних послуг
та інших послуг з 16 лютого 2022 року. Вважати дані договори розірваними з 16 лютого 2022 року. Детальна інформація розміщена у вільному доступі на офіційному сайті Товариства: https://kovalska-gs.com/
та на інформаційних стендах вказаного будинку.

16 грудня 2021 року, четвер, № 242

www.ukurier.gov.ua

15

ОГОЛОШЕННЯ
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали кримінального провадження,
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеціальне
судове провадження у кримінальному провадженні
за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович,
громадянин України, 26.06.1975 року народження,
уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце проживання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 04 січня 2022 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Володимирович, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє відоме місце проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А,
м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який
обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судове засідання, яке відбудеться 04
січня 2022 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні
Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект
Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О.
З моменту опублікування повістки про виклик у
засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Інформація про процесуальні документи,
що підлягають врученню обвинуваченому
В провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі Маслов В. В. (головуючий),
суддів Строгого І. Л., Федорак Л.М. перебуває кримінальне провадження № 52017000000000520 за обвинуваченням:
Соколова Дмитра Дмитровича, 18 липня 1976 року народження, уродженця с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області, який зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Паркова, буд. 79,
кв. 56, та фактично проживає за адресою: Київська
область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська
Борщагівка, вул. Скіфська, буд. 57 (останнє відоме
місце проживання), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК,
07 грудня 2021 року судом були постановлені ухвала про відмову в задоволенні клопотання захисника Свіденка Костянтина Борисовича про повернення обвинувального акта прокурору та ухвала про
призначення судового розгляду, здійснення спеціального судового провадження щодо обвинуваченого Соколова Дмитра Дмитровича у кримінальному провадженні № 52017000000000520.
Втрачений

паспорт

№U10187278,

виданий

18.12.2014 р. Турецькою Республікою, Стамбул, на
ім’я Akarsu Ugur (Акарсу Угур), 01.03.1979 р.н., персональний ід. №42520682212, вважати недійсним.
Суднові реєстраційні документи на судно з реєстраційним бортовим номером ДАП-3001-К, судновласник Касторнов Олександр Миколайович, вважати
недійсними».
Розшукуються спадкоємці Говоровової Людмили
Іванівни, 1924 р.н., померлої 11.08.2004 р., та Говорова Володимира Михайловича, 1918 р.н., померлого 17.03.2009 р. Можливим спадкоємцям звертатися до відокремленого підрозділу П’ятої Харківської
міської державної нотаріальної контори за адресою:
м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 26.
У Першій Харківській міській державній нотаріальній конторі відкрито спадкову справу до майна
померлого 06 лютого 2021 року Гумберт Сергія Вікторовича, 23 лютого 1948 року народження. Просимо зацікавлених осіб протягом місяця від публікації звернутися до нотаріальної контори за адресою:
61003, м. Харків, м-н Конституції, 1.

Повістка про виклик до суду
В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне провадження, внесене 06 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 відносно Дьяченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та відносно Радика Івана Львовича, 20.03.1975 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою від 25.11.2019 постановлено здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого
Дьяченка Геннадія Володимировича, 06.06.1967 р.н.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019 обвинувальний акт призначено до судового розгляду у
даному кримінальному провадженні .
На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд викликає в судові засідання на 09 год. 30 хв. 28 грудня 2021 року, 14 год. 30 хв. 24 січня 2022 року, 14 год. 00 хв. 31 січня 2022 року обвинуваченого Дьяченка Геннадія
Володимировича, 06.06.1967 року народження, для розгляду вищезазначеного кримінального провадження (судове засідання відбудеться в приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті суду обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Головуючий суддя Мойсак С. М.
Судді: Крикливий В. В., Хамзін Т. Р.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні досудового розслідування
Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро
розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040010000119 від 20.02.2015, за підозрою Дакова Д.М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.
На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається підозрюваний Даков Денис Миколайович,
02.09.1980 р.н., який зареєстрований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний (колишня назва – Пролетарський), 228, кв. 35 (останнє відоме місце проживання: АРК, м. Феодосія), на 11:00 год.
20.12.2021, на 11:00 год. 21.12.2021, на 11:00 год. 22.12.2021 до слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті
Полтава, Дяченка Антона Сергійовича за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, (каб. 10) для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту у процесуальному статусі підозрюваного у кримінальному
провадженні № 42015040010000119 від 20.02.2015 за ч. 1 ст. 408 КК України, а також участі в інших слідчих
та процесуальних діях по даному кримінальному провадженню.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття вказані в ст. ст. 138, 139 КПК України, у тому числі:
можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розслідування.
На підставі ст. ст. 133, 135, 278 КПК України, Можелянському Віктору Анатолійовичу, 10.05.1964 року народження, останнє відоме місце проживання та
реєстрації: Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вул. Ангарська, 8, необхідно з’явитися 21
грудня 2021 року о 12 годині 00 хвилин до прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя Чернишенка П.О. за адресою:
м. Київ, вул. Ділова, 24, каб. 406, для отримання повідомлення про підозру у кримінальному провадженні №12021010000000089 від 14.07.2021 за ознаками
вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України.

Приазовський районний суд Запорізької області (розташований за адресою: Запорізька область,
смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133)
22160), викликає Гапоненко Григорія Анатолійовича, 08.12.1994 р.н., зареєстрованого за адресою Донецька область, Волноваський район, с. Андріївка,
вул. Леніна, 23а, кв. 3, як обвинуваченого, у підготовче судове засідання, призначене на 19 січня 2022
року об 11:30 год., по кримінальному провадженню
№ 22020050000000216 за обвинувальним актом відносно Гапоненко Г.А., який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України,
в якому Ваша участь є обов’язковою. Головуючий
суддя Діденко Є.В.

Інформаційне повідомлення
АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) відкриття та
комплексного розрахунково – касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УКРСИББАНК» (зі змінами) (далі — Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та
на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105
від 09.06.2017 р., з усіма наступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:
1.) Доповнити текст Правил терміном «Участь у програмі» у наступній редакції:
««Участь у програмі» — участь у програмі лояльності Банку, яка передбачає можливість отримання Клієнтом додаткового блага у вигляді кешбеку. Клієнт може обрати певний Тарифний план щодо якого діє
та/або може діяти протягом певного терміну програма лояльності. Пропозиція щодо Участі у програмі викладена в умовах програми, що розміщені на офіційній вебсторінці Банку: https://my.ukrsibbank.com/ru/
personal/cards/. Користуючись послугами Банку на умовах обраного Тарифного плану (з діючою та/або
можливим підключенням до програми лояльності, що передбачає можливість отримання кешбеку), Клієнт
погоджується з умовами програми Банку, які розміщені на відповідній офіційній вебсторінці Банку. У випадку, якщо Клієнт не погоджується з умовами програми та/або участю у програмі та/або має намір відмовитись від нарахованого кешбеку (але не більше ніж за останній календарний рік), Клієнт повідомляє про
це Банк шляхом звернення до StarContact.».
2.) Викласти п. 3.2.1. Правил у наступній редакції:
« 3.2.1. Строк дії картки.
Строк дії картки вказано на лицьовій стороні картки у вигляді ММ/РР (ММ – дві цифри порядкового номеру місяця, РР — дві останні цифри року).
Користування Держателем карткою здійснюється протягом строку її дії, який вказаний на лицьовій стороні картки (місяць і рік). Картка дійсна до останнього календарного дня вказаного місяця.
У разі закінчення строку дії картки, за виключенням Віртуальної картки, Банк у передостанній місяць
строку її дії перевипускає картку на новий строк (з урахуванням положень п. 4.1.21. цих Правил), якщо до
цього строку від Клієнта не надійшла заява про розірвання Договору та закриття Рахунків або про припинення дії окремої картки або Банком не закрито картковий Рахунок з інших підстав, передбачених Договором. Держатель повертає картку до Банку не пізніше 3 (трьох) робочих днів після закінчення строку її дії.
Після закінчення строку дії Віртуальної картки, Клієнт має можливість оформити нову Віртуальну картку
у порядку, визначеному п. 4.3.16 цих Правил.».
3.) Викласти п. 4.3.16. Правил у наступній редакції:
«4.3.16. Оформити:
- нову персоніфіковану картку згідно з чинними Тарифами в Банку, якщо персоніфікована картка не була перевипущена після закінчення строку її дії згідно з п. 3.2.1. Правил;
- Віртуальну картку шляхом надання відповідної заяви з використанням системи UKRSIB online або звернення до обслуговуючого відділення Банку;
- додаткові картки до карткового Рахунку, в т.ч. на ім’я малолітньої та/або неповнолітньої особи, законним представником якої є Клієнт, шляхом звернення до обслуговуючого відділення Банку або – тільки при
оформленні додаткової картки на ім’я Клієнта– шляхом надання відповідної заяви з використанням системи UKRSIB online.».
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а
саме: 16.12.2021 р.
Датою початку дії змін до Правил є 16.12.2021 р.

Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК» Начальник Юридичного департаменту 					
Полянчук О. В.
ПОВІСТКА
ПРО
ВИКЛИК
ПІДОЗРЮВАНОГО
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
(при здійсненні спеціального досудового
Підозрюваний Михайлов Сергій Михайлович,
розслідування)
18.01.1963 р.н., зареєстрований за адресою: ЛуганКадаєв Антон Євгенович, 06.06.1985 р.н., уроджеська область, м. Кадіївка (м. Стаханов), вул. Сум- нець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: м. Луська, буд. 42, у порядку ст.ст. 133, 135 КПК Украї- ганськ, кв. Мирний, буд. 13 «А», кв. 57, проживани, викликається на 10 год. 22.12.2021, 23.12.2021 ючий за адресою: м. Луганськ, кв. Мирний, 18, кв.
5
та 24.12.2021 до слідчого в ОВС слідчого відділу 3 79 – на підставі ст.ст. 133, 135, 297 КПК України,
Вам
необхідно
з’явитись
22.12.2021,
23.12.2021 та
управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях
Можаєва Михайла Сергійовича (тел. 0645268110) за 24.12.2021 о 10 годині до УСБУ у Хмельницькій області: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, до
адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Феслідчого Семенчук М.В., р.т. (0382) 69-85-38, 65-72доренка, буд. 21, для допиту як підозрюваного та 73, для участі у слідчих, процесуальних діях та для
проведення інших слідчих та процесуальних дій у виконання вимог ст. 290 КПК України – ознайомкримінальному провадженні № 22017130000000028 лення з матеріалами кримінального провадження
від 17.02.2017. Наслідки та поважні причини непри- № 22021240000000029 від 13.10.2021, в якому Ви є
буття особи на виклик визначені ст.ст.138-139 КПК підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1
ст. 258-3 КК України.
України.
ПОВІДОМЛЕННЯ
про здійснення спеціального досудового розслідування
Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва Макухи А.А. від 09.12.2021 у справі
№ 760/30416/21 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 22017000000000077 від 23.02.2017 стосовно Мукоїд Ольги Вікторівни, 13.10.1986 року народження, підозрюваної у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України.
ПОВІСТКА
про виклик підозрюваної Мукоїд О.В.
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрювана Мукоїд Ольга Вікторівна, 13.10.1986 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Галицька, буд. 11, кв. 191, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 Кримінального процесуального кодексу України, Вам
необхідно з’явитися 20.12.2021 о 10 год. 00 хв. як підозрюваній у кримінальному провадженні № 22017000000000077 за
ч. 1 ст. 110 КК України під час здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Базавляк Анни Юріївни за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів,
3-А, для участі у допиті як підозрюваної, відкриття матеріалів досудового розслідування: повідомлення про завершення
досудового розслідування, надання доступу до матеріалів, ознайомлення з ними, отримання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000077. При собі необхідно мати документ, який посвідчує особу.
Явка обов`язкова. У разі неявки без поважних причин застосовуються заходи, передбачені ст.ст. 139, 140 Кримінального процесуального кодексу України: примусовий привід, грошове стягнення.
Стаття 138 КПК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про
причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без
поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або
який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою
України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

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

Геніальність і заздрість

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ПРЕМ’ЄРА. У Національній опереті з успіхом зіграли музичну

виставу «Амадеус», яка може стати найяскравішою подією
театрального сезону

О

дин з них творив музику, наче Бог, і за життя знав, що він геній. Другий
визнавав геніальність іншого, але відчуття власної посередності розпалювало заздрість і підштовхувало до
помсти. Моцарт і Сальєрі —
втілення одвічного конфлікту таланту і пересічності.
9 і 10 грудня Київський
національний академічний
театр оперети представив
на розсуд глядачів незвичну прем’єру — драматичну
оперу «Амадеус», поставлену за п’єсою Пітера Шеффера, переклад якої українською зробив Олександр
Степанов.
У центрі сюжету вистави
— Антоніо Сальєрі, успішний віденський композитор.
Для нього все змінюється,
коли в місто переїздить молодий геній Вольфганг Амадей Моцарт. Сальєрі розуміє,
що ніколи не зможе писати таку музику, як Моцарт,
хоч би як прислуговував при
дворі. І попри особисте захоплення творіннями Моцарта,
придворний композитор намагається всіма можливими
способами принизити Амадея і знищити його. Утім, навіть хворий й покинутий усіма Моцарт пише геніальну
музику. А заздрісника Сальєрі не рятують ні сльози, ні
гроші, ні прихильність повелителя, ні страждання конкурента. І він вже не сперечається з ним, а дорікає самому Богові, бо не розуміє,

Сальєрі у виконанні Марка Дробота (ліворуч) та Моцарт у виконанні Дмитра Вівчарюка
тримають драматизм вистави на високому рівні

новник Максим Голенко довго визначався з виконавцями головних ролей Моцарта і
Сальєрі, адже вони мали бути акторами потужного драматичного потенціалу, з одного боку, а з іншого, — органічними в музичному матеріалі. Тож на роль Антоніо
Сальєрі запросили провідного актора столичного Молодого театру Марка Дробота,
відомого роботами у телевізійному кіно. Бенефісом Сальєрі робить виставу «Амадеус» Марк Дробот. Напруження емоцій і несподівані
переходи з одного емоційного стану в інший демонструє
він легко і невимушено, прикрашаючи образ акторськими знахідками. Чого вартий
рефрен «Сальєрі… Сальє-

відкритість генія актор підкреслює впевнено і сильно.
Драматична історія стосунків двох композиторів
наповнена геніальною музикою Вольфганга Амадея
Моцарта, під час звучання
якої, за задумом сценографа Володимира Карашевського, в залі й на сцені загораються всі свічки в люстрах
і канделябрах. І це ніби своєрідний феєрверк на честь
композитора.
«Вистава «Амадеус» драматична, — каже режисер
Максим Голенко, — але завдяки тому, що ми ставимо її
в музичному театрі, вирішили оновити і посилити, збагативши живою музикою».
Під час вистави звучать
фрагменти з чотирьох опер

Фрагмент з опери «Весілля Фігаро» у виконанні акторів Національної оперети органічно
вписаний у канву вистави

чому той не карає за все скоєне ним проти талановитого суперника. І залишається для Сальєрі єдиний шанс
на славу після смерті — змусити повірити всіх, що це він
убив Моцарта.
Вистава стала цікавою
творчою колаборацією представників різних творчих колективів.
Режисер-поста-
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-2..3
Фото з сайту facebook.com.operetta.kiev1

Лариса КОНАРЕВА,
«Урядовий кур’єр»

рі…», який так тонко перетягує типовість героя з давніх
часів у сьогодення!
Моцарта зіграв провідний актор Національного театру оперети Дмитро Вівчарюк. І цей образ теж відрізняється від очікуваного, що
досягається засобами пластики. Ексцентричність і дивакуватість, легковажність і

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Моцарта, його фортепіанна
і камерна, симфонічна музика. І це дало змогу здобути новий досвід у виконанні
класичної музики і проявитися талантам солістів Національної оперети, які майстерно виконали найпопулярніші номери. І цей гімн
таланту наче підкреслює
ще раз ідею, що композито-

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА
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ри помирають, а музика живе вічно.
Художниця по костюмах
Ольга Левченко цікаво втілила ідею розповісти історію кольорами. Світлі герої разом з Моцартом одягнені в білі костюми, Сальєрі та наближені до нього —
в чорні, а двір золотом одягу
підкреслює статки і статус.
Окремими барвами і яскравими костюмами вирізняються вставні номери із творів Моцарта, які, з одного
боку, за зразком хорів давньогрецьких трагедій розділяють чи поєднують епізоди основної історії, з іншого,
— впускають в канву вистави її головного героя — безсмертну музику геніального
композитора.
«Амадеус» — інноваційний творчий продукт, —
сказав генеральний директор і художній керівник Національної оперети Богдан
Струтинський. — В основі вистави — розповідь про
життя, творчість та багатогранність таланту Амадея
Моцарта. Вистава про вічні
істини: життя митця можна зробити нестерпним, знищити його фізично, забути
його могилу, але він все одно буде жити у творах!» Він
упевнений, що «Амадеус»
залучатиме до театру молодь.
У різні часи сюжет про
Моцарта і Сальєрі викликав інтерес і авторів, і глядачів. У ХІХ столітті Пушкін
написав трагедію «Моцарт і
Сальєрі», а Римський-Корсаков на цей сюжет створив
оперу, в якій одну з головних
партій виконував Федір
Шаляпін. У ХХ столітті Пітер Шеффер написав п’єсу
«Амадеус», світова прем’єра
якої пройшла на сцені Королівського національного театру Великої Британії. Згодом режисер Мілош Форман
за нею зняв фільм «Амадеус», відзначений вісьмома
Оскарами 1985 року.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 ГРУДНЯ
Oбласть

Нiч

День

Oбласть

Нiч

Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

-2 +3
-2 +3
-2 +3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
-2 +3
-2 +3
+2 -3
+2 -3
-2 +3

-2 +3
-2 +3
-2 +3
+2 -3
+1 +6
+2 -3
+2 -3
+2 -3
-2 +3
-2 +3
+2 -3
+2 -3
-2 +3

Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

+2 -3
-2 +3
+2 -3
-2 +3
-1 +4
-1 +4
-2 +3
-2 +3
+2 -3
-2 +3
+2 -3
-2 +3
-1 +1

День
+2 -3
-2 +3
+2 -3
-2 +3
-1 +4
-1 +4
-2 +3
-2 +3
+2 -3
-2 +3
+2 -3
+1 +6
-1 +1

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ
Бердянський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє,
що підготовче судове засідання по кримінальному провадженню відносно Назарова Сергія Борисовича, який обвинувачується у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України відбудеться о 09-30 год. 11 січня 2022 року в приміщенні суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал
301.
До суду як обвинувачений на 11 січня 2022 року о 09-30 год. викликається Назаров Сергій Борисович.
Суддя Прінь І.П.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні
спеціального судового провадження
Обвинувачена Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 року народження, викликається о 15:00 годині 21 грудня 2021 року до
Куп’янського міськрайонного суду Харківської області за адресою:
Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведення підготовчого судового засідання в провадженні №1-кп/628/134/21
справа №628/165/17. Поважні причини неприбуття особи на виклик
суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 223 КПК України.
Суддя А.О. Шиховцова
Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
після смерті Капліної Раїси Василівни, 22.03.1939 року народження, померлої 20.09.2021 року.
Можливим спадкоємцям звертатися в строк до 20.03.2022 р. до
приватного нотаріуса Сєвєродонецького районного нотаріального
округу Луганської області Кізіми В.В. за адресою: Луганська область,
Сєвєродонецький район, місто Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 30/19.
ПП «ПРОМЗБУТСЕРВІС» у зв’язку з купівлею нежитлової будівлі
літ. «А-2», розташованої за адресою: м. Харків, провулок Воробйова,
буд. 8, яка перебуває в оренді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖОРДАНС» (ідентифікаційний код 43171092), для
врегулювання питань, пов’язаних зі зміною власника вказаної будівлі, просить представника ТОВ «ДЖОРДАНС» у найкоротший термін
зв’язатися за телефоном +38-095-543-65-05 або +38-066-782-40-02.
Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад!
Завідувач кафедри внутрішніх та професійних хвороб —

1 ст.

Завідувач кафедри хірургічних хвороб №2

1 ст.

—

Увага! Термін подачі документів — до 15.01.2022 року
Довідки за адресою: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 2 (відділ
кадрів), телефон 066-450-36-65, e-mail: hr@kmu.edu.ua

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
Зам. № 85 765
Загальний тираж за грудень 175 350

Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному
центрi «Урядового кур’єра».
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,
04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

