
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 травня 2020 р. № 392 

ЗМІНИ, 

що вносяться до актів Кабінету Міністрів України 

1. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 

р. № 878 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 

жовтня 1995 р. № 848 і від 27 липня 1998 р. № 1156” (Офіційний вісник 

України, 2019 р., № 86, ст. 2897; 2020 р., № 29, ст. 1044) слова і цифри “з 

першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відмінено карантин, 

введений постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 

211 “Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом                       

SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896), — із 

змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України                      від 

16 березня 2020 р. № 215 та від 25 березня 2020 р. № 239” замінити словами 

і цифрами “з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відмінено 

карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 

2. Пункти 2—13 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 

(Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 27, ст. 994, ст. 996,  № 

28, ст. 1024, № 29, ст. 1041, № 30, ст. 1061, № 32, ст. 1091, № 34, ст. 1139, № 

35, ст. 1163, № 37, ст. 1211, № 38, ст. 1245) — із змінами, внесеними 

постановами Кабінету Міністрів України від 4 травня 2020 р. № 343 і від 14 

травня 2020 р. № 377, виключити. 

3. У пунктах 2 і 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 

14 березня 2020 р. № 287 “Про тимчасове обмеження перетинання 

державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 26, 

ст. 976, ст. 977) — із зміною, внесеною постановою Кабінету Міністрів 

України від 4 травня 2020 р. № 343, слово “травня” замінити словом 

“червня”. 

4. В абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 

березня 2020 р. № 291 “Про тимчасове припинення роботи контрольних 

пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки 

Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” — із зміною, внесеною постановою Кабінету 
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Міністрів України від 4 травня 2020 р. № 343, слово “травня” замінити 

словом “червня”. 

5. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 

р. № 240 “Про запобігання поширенню на атомних електростанціях України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 28, ст. 1015) — із 

зміною, внесеною постановою Кабінету Міністрів України  

від 13 травня 2020 р. № 358, слова і цифри “на період, визначений пунктом 1 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про 

запобігання поширенню на території України  

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, 

ст. 1061)” замінити словами і цифрами “на період карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби  

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 

6. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 

р. № 246 “Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які 

безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник 

України, 2020 р., № 29, ст. 1042, № 38, ст. 1242): 

1) в абзаці першому слова і цифри “визначений у постанові Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 

р., № 23, ст. 896), ― із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів 

України від 16 березня 2020 р. № 215 та від 25 березня 2020 р. № 239” 

замінити словами і цифрами “визначений Кабінетом Міністрів України в 

акті про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України коронавірусної хвороби (COVID-19)”; 

2) в абзаці третьому слова і цифри “гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” замінити словами і 

цифрами “коронавірусної хвороби (COVID-19)”. 

7. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2020 

р. № 247 “Про особливості надання житлових субсидій” (Офіційний вісник 

України, 2020 р., № 29, ст. 1044) слова і цифри “на період карантину, 

встановленого постановою Кабінету Міністрів України                     від 11 

березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23,    ст. 896), ― із 

змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 

2020 р. № 215 та від 25 березня 2020 р. № 239” замінити словами і цифрами 

“на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 
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запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 

8. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2020 р. № 338 “Про переведення єдиної державної системи цивільного 

захисту у режим надзвичайної ситуації” — із змінами, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 2020 р. № 343, слово 

“травня” замінити словом “червня”. 

9. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України 

від 8 квітня 2020 р. № 264 “Деякі питання надання державної соціальної 

допомоги” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 32, ст. 1093) слова і цифри 

“на період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 

896) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 2 

квітня 2020 р. № 255” замінити словами і цифрами “на період карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 

10. В абзаці першому пункту 3 та пункті 8 постанови Кабінету 

Міністрів України від 8 квітня 2020 р. № 287 “Про розвиток соціальних 

сервісів для деяких соціальних груп населення” (Офіційний вісник України, 

2020 р., № 34, ст. 1129) слова і цифри “під час карантину, встановленого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник 

України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)” замінити словами і цифрами 

“на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 

11. В абзаці третьому пункту 2 Порядку використання коштів фонду 

боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 302 (Офіційний вісник 

України, 2020 р., № 36, ст. 1191), слова і цифри “визначений постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 

2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)” замінити словами і цифрами 

“визначений Кабінетом Міністрів України в акті про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 
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12. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 329 

“Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми” (Офіційний вісник 

України, 2020 р., № 37, ст. 1208): 

1) у пункті 1 слова і цифри “на період карантину, встановленого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник 

України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)” замінити словами і цифрами 

“на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню на території України  

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2”; 

2) в абзаці першому пункту 6 Порядку виплати допомоги на дітей 

фізичним особам — підприємцям, які обрали спрощену систему 

оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного 

податку, затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри “на період 

карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від  

11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, 

ст. 1061)” замінити словами і цифрами “на період карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2”. 

13. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2020 р. № 334 “Питання розміру оплати праці керівників, 

членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки” (Офіційний вісник 

України, 2020 р., № 38, ст. 1244) слова і цифри “на період до завершення 

місяця, в якому відміняється карантин, встановлений постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 

р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)” замінити словами і цифрами “на період до 

завершення місяця, в якому відміняється карантин, встановлений Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2”. 

14. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 

р. № 341 “Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну 

соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення” слова і 

цифри “діє до закінчення карантину, встановленого постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання 
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поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 

р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)” замінити словами і цифрами “діє до 

закінчення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 

15. У Порядку використання коштів, виділених для закупівлі апаратів 

штучної вентиляції легень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2020 р. № 354: 

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту: 

“Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство “Медичні 

закупівлі України”, що належить до сфери управління МОЗ і одержує після 

виконання вимог пункту 4 цього Порядку бюджетні кошти для здійснення 

заходів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, на яке не поширюються 

вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних 

вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 

(Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв 

визначення одержувача бюджетних коштів.”; 

2) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту: 

“Одержувач бюджетних коштів погоджує з МОЗ технічні, якісні та інші 

характеристики апаратів штучної вентиляції легень, які є предметом 

закупівлі, а також проект договору, що буде укладатися за результатами 

закупівлі.”; 

3) у пункті 7:  

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту: 

“Кошти на рахунки одержувача бюджетних коштів перераховуються 

після погодження МОЗ проекту договору, що буде укладатися за 

результатами закупівлі.”. 

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім; 

друге речення абзацу третього замінити реченням такого змісту:  

“У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти може 

передбачатися попередня оплата на строк не більше двох місяців.”. 

16. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 

р. № 375 “Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих 

категорій працівників, військовослужбовців Національної гвардії та 

Державної прикордонної служби, осіб рядового та начальницького складу 

органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують 

життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
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коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни” слова 

і цифри “на період дії карантину, встановленого постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211  “Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 

р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)” замінити словами і цифрами “на період 

карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню на території України  

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2”. 

17. В абзаці другому розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2020 р. № 477 “Деякі питання виплати заробітної плати та винагороди 

керівникам акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк” слова 

і цифри “на період до завершення місяця, в якому відміняється 

установлений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 

1061) карантин” замінити словами і цифрами “на період до завершення 

місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів 

України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 

18. В абзаці другому розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2020 р. № 478 “Деякі питання виплати заробітної плати та винагороди 

керівникам акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний 

банк України” слова і цифри “на період до завершення місяця, в якому 

відміняється установлений згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, 

ст. 896, № 30, ст. 1061) карантин” замінити словами і цифрами “на період до 

завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2”. 

19. В абзаці другому розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2020 р. № 479 “Деякі питання виплати заробітної плати та винагороди 

керівникам акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” 

слова і цифри “на період до завершення місяця, в якому відміняється 

установлений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 

1061) карантин” замінити словами і цифрами “на період до завершення 
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місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів 

України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 

20. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 372 

“Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”: 

1) в абзаці першому пункту 3 постанови слова і цифри “визначений у 

постанові Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник 

України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061)” замінити словами і цифрами 

“визначений Кабінетом Міністрів України в акті про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”; 

2) у Порядку використання коштів, виділених для забезпечення 

здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, затвердженому зазначеною постановою: 

пункт 2 доповнити абзацом такого змісту: 

“Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство “Медичні 

закупівлі України”, що належить до сфери управління МОЗ і одержує після 

виконання вимог пункту 31 цього Порядку бюджетні кошти для здійснення 

заходів, передбачених підпунктом 1 пункту 3 цього Порядку, на яке не 

поширюються вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження 

та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 

р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв 

визначення одержувача бюджетних коштів.”; 

доповнити Порядок пунктом 31 такого змісту: 

“31. Одержувач бюджетних коштів погоджує з МОЗ технічні, якісні та 

інші характеристики засобів індивідуального захисту, які є предметом 

закупівлі, а також проект договору, що буде укладатися за результатами 

закупівлі.”; 

пункт 5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Кошти на рахунки одержувача бюджетних коштів перераховуються 

після погодження МОЗ проекту договору, що буде укладатися за 

результатами закупівлі.”. 

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім. 


