КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УК РАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2021 р. № 1391

Київ
Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної
плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і
комунальних закладах та установах освіти
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
розміри підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам у
державних і комунальних закладах та установах освіти;
розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності працівникам у державних і
комунальних закладах та установах освіти.
2. Затверджені цією постановою розміри підвищень посадових окладів (ставок
заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності встановлюються
працівникам, які займають посади згідно з переліком посад педагогічних та
науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 14 червня 2000 p. № 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст.
1015), і на яких поширюються умови оплати праці працівників закладів та установ
освіти.
3. Установити, що працівникам закладів та установ освіти, яким передбачено
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за кількома підставами,
абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру
посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування іншого підвищення.
4. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822
“Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників
закладів і установ освіти і науки” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст.
2445, № 100, ст. 3344; 2020 р., № 96, ст. 3104) зміни, що додаються.
5. Зупинити до 31 грудня 2022 р. дію постанови Кабінету Міністрів України від 10
липня 2019 р. № 822.
6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України
згідно з переліком, що додається.
7. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Прем’єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

2

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2021 р. № 1391
РОЗМІРИ
підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам у
державних і комунальних закладах та установах освіти

Найменування підвищення

Розмір підвищення у
відсотках посадового
окладу (ставки
заробітної плати)

Підвищення за роботу в певних типах закладів та установ освіти
Педагогічним працівникам та керівним
працівникам, діяльність яких безпосередньо
пов’язана з освітнім процесом і відповідним
спрямуванням, у закладах спеціалізованої освіти
мистецького, спортивного, військового та
наукового спрямування, інших закладах
спеціалізованої освіти, визначених
законодавством

10

Керівним та педагогічним працівникам у
гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіяхінтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумахінтернатах, які створені до введення в дію Законів
України “Про освіту” (Відомості Верховної Ради
України, 2017 р., № 38—39, ст. 380), “Про повну
загальну середню освіту” (Відомості Верховної
Ради України, 2020 р., № 31, ст. 226) як заклади ІІ,
ІІ—ІІІ, ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
окремих предметів відповідно до профілю, з
профільним навчанням та допрофесійною
підготовкою, до приведення установчих
документів таких закладів у відповідність із
зазначеними Законами

10

Педагогічним працівникам та керівним
працівникам, діяльність яких безпосередньо
пов’язана з освітнім процесом, у вищих
професійних (професійно-технічних) училищах,
центрах професійної (професійно-технічної)
освіти та закладах фахової передвищої,
професійної (професійно-технічної) освіти із
специфічними умовами навчання

10

Педагогічним працівникам, помічникам

10
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Найменування підвищення

Розмір підвищення у
відсотках посадового
окладу (ставки
заробітної плати)

вихователів та керівним працівникам, діяльність
яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом,
у закладах освіти інтернатного типу або які мають
структурний підрозділ (інтернат, пансіон тощо)
Педагогічним працівникам, помічникам
вихователів та керівним працівникам, діяльність
яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом,
у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу
(спеціальних, санаторних), у закладах освіти для
дітей, які потребують особливих умов виховання
та тривалого лікування (або за наявності у
закладах освіти таких класів, груп); у закладах
освіти при установах виконання покарань,
приймальниках-розподільниках для дітей, школах
соціальної реабілітації та професійних училищах
соціальної реабілітації, центрах медико-соціальної
реабілітації дітей, спеціальних виховних
установах Державної кримінально-виконавчої
служби, притулках для дітей, соціальнореабілітаційних центрах (дитячих містечках),
центрах соціально-психологічної реабілітації
дітей; у будинках дитини, дитячих будинках і
закладах загальної середньої освіти інтернатного
типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

20

Педагогічним працівникам, помічникам
вихователів та керівним працівникам, діяльність
яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом,
у спеціальних закладах загальної середньої освіти
(спеціальних школах, навчально-реабілітаційних
центрах), інших спеціальних закладах освіти
(професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої освіти) (або за наявності спеціальних
груп, класів); в інклюзивно-ресурсних центрах,
логопедичних пунктах

25

Педагогічним працівникам, помічникам
вихователів та керівним працівникам, діяльність
яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом,
у спеціалізованих будинках дитини, дитячих
будинках і закладах загальної середньої освіти
інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування (або за
наявності в них груп, класів), з контингентом осіб

30
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Найменування підвищення

Розмір підвищення у
відсотках посадового
окладу (ставки
заробітної плати)

з особливими освітніми потребами чи які
потребують тривалого лікування; у
протитуберкульозних установах, закладах,
відділеннях для дітей, хворих на активні форми
туберкульозу
Педагогічним працівникам у закладах і установах
охорони здоров’я (дитячих лікарнях (відділеннях),
дитячих санаторіях тощо), соціального захисту
(центрах комплексної реабілітації для дітей з
інвалідністю, відділеннях для дітей з інвалідністю
в установах для дорослих, центрах ранньої
реабілітації дітей з інвалідністю тощо)

15—20

Завідувачам навчальної (педагогічної) частини у
закладах і установах охорони здоров’я (дитячих
лікарнях (відділеннях), дитячих санаторіях тощо)

15—20

Методистам організаційно-методичних кабінетів
обласних дитячих клінічних лікарень

10

Методистам у закладах післядипломної освіти
(підвищення кваліфікації педагогічних
працівників), обласних навчально-методичних
(науково-методичних, методичних) кабінетах
(центрах)

15

Керівникам, консультантам, психологам у центрах
професійного розвитку педагогічних працівників

10

Керівнику Київського палацу дітей та юнацтва

10

Керівникам найбільших закладів позашкільної
освіти, завідувачам відділів, лабораторій, кабінетів
Київського палацу дітей та юнацтва

5

Керівникам оздоровчих таборів з цілодобовим
перебуванням дітей, закладів дошкільної освіти з
цілодобовим перебуванням дітей або таких, в яких
є групи (група) з цілодобовим перебуванням дітей

5

Керівникам, заступникам керівників, діяльність
яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом,
завідувачам філій, старшим майстрам, майстрам
виробничого навчання у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти, що здійснюють
підготовку робітників для підприємств вугільної,
сланцевої промисловості, чорної і кольорової
металургії і організацій, що проводять гірничокапітальні роботи; старшим майстрам, майстрам

5

5

Найменування підвищення

Розмір підвищення у
відсотках посадового
окладу (ставки
заробітної плати)

виробничого навчання у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти, в яких
здійснюється навчання професіям художніх
ремесел
Керівникам закладів фахової передвищої освіти,
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів,
міжшкільних ресурсних центрів, закладів
професійної (професійно-технічної) освіти та
закладів інших типів, що здійснюють підготовку
кваліфікованих робітників, з кількістю учнів
(студентів) понад 800 осіб за кожні 600 учнів
понад 800 осіб

5

Керівникам закладів загальної середньої освіти з
кількістю учнів понад 1000 осіб за кожні 700 учнів
понад 1000 осіб

5

Керівникам закладів дошкільної освіти з кількістю
дітей понад 60 осіб за кожні наступні 60 дітей

3

Підвищення за педагогічні та інші звання
Педагогічним працівникам, яким за результатами
атестації присвоєні педагогічні звання “вчительметодист”, “викладач-методист”, “виховательметодист”, “майстер виробничого навчання
І категорії”

15

Педагогічним працівникам, яким за результатами
атестації присвоєні педагогічні звання “старший
вчитель”, “старший викладач”, “старший
вихователь”, “керівник гуртка — методист”,
“педагог-організатор-методист”, “практичний
психолог-методист”, “старший вожатийметодист”, “майстер виробничого навчання
ІІ категорії”

10

Майстрам виробничого навчання у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти,
міжшкільних ресурсних центрах, міжшкільних
навчально-виробничих комбінатах, які мають
звання “Майстер-кухар”, “Майстер-кондитер” і
перейшли на цю роботу з підприємств
громадського харчування

20

Керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм
гурткової роботи за звання “Народний майстер”

10

Підвищення за знання та використання в роботі іноземної мови

6

Найменування підвищення

Розмір підвищення у
відсотках посадового
окладу (ставки
заробітної плати)

Керівним та педагогічним працівникам, які
володіють іноземною мовою і застосовують її в
практичній роботі, у закладах загальної середньої
освіти з поглибленим вивченням іноземної мови,
закладах фахової передвищої освіти

10

Керівним та педагогічним працівникам у закладах
дошкільної освіти, в яких спілкування з дітьми
здійснюється іноземною мовою

5

Інші підвищення
Керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм
гурткової роботи у закладах позашкільної освіти
та інших закладах освіти за керівництво дитячими
колективами, які мають почесні звання “Народний
художній колектив” та “Зразковий художній
колектив”; розроблення, апробацію та
впровадження авторських програм, нових
експериментальних або нетрадиційних методик та
їх впровадження; неодноразову підготовку
учасників і переможців конкурсів, оглядів,
олімпіад, турнірів, змагань, виставок учнівської
молоді на державному та обласному (міському
мм. Києва та Севастополя) рівні; науководослідницьку та науково-експериментальну
роботу з учнями; підготовку учнів до походів
другої і вище категорії складності

10

Керівникам закладів загальної середньої освіти та
їх заступникам з навчальної роботи, в обов’язки
яких входить керівництво групами подовженого
дня (за наявності в закладі не менше двох таких
груп)

5

У початкових школах, в яких посада директора не
передбачена, підвищення за керівництво групою
подовженого дня встановлюється вчителю, на
якого покладені обов’язки керівництва школою
Старшим викладачам закладів фахової передвищої
освіти

5

________
Примітки: 1. У разі коли працівники закладів освіти мають право на підвищення
посадових окладів (ставок заробітної плати) за різними підставами,
передбаченими у розділі “Підвищення за роботу в певних типах закладів та

7
установ освіти”, їх посадові оклади (ставки заробітної плати)
підвищуються за кожною підставою, але не більш як на 25 відсотків.
2. У закладах освіти, що мають класи (групи) спеціального призначення
(спеціальні, санаторні), оплата праці педагогічним працівникам та
помічникам вихователів за підвищеними посадовими окладами (ставками
заробітної плати) здійснюється тільки за години роботи в таких класах
(групах), у тому числі за години роботи з учнями цих класів (груп), які
здобувають освіту за індивідуальною формою.
Підвищення посадових окладів керівним працівникам закладів освіти, що
мають класи (групи) спеціального призначення, здійснюється за наявності
в них не менше двох таких класів (груп). У закладах дошкільної освіти, що
мають групи для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після
вилікування від туберкульозу, оплата праці керівним працівникам за
підвищеними посадовими окладами здійснюється незалежно від кількості
таких груп.
3. Підвищення ставок заробітної плати за педагогічні звання, присвоєні за
результатами атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на
яких були присвоєні відповідні звання. У разі переходу працівника з
одного закладу освіти до іншого на однакові посади або на посади, які
відповідають профілю предмета, дисципліни, що викладається, підвищення
за педагогічне звання зберігається до чергової атестації.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2021 р. № 1391
РОЗМІРИ
доплат за окремі види педагогічної діяльності
працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти

Найменування доплати

Розмір доплати у
відсотках
посадового
окладу (ставки
заробітної плати)

Доплата за класне керівництво
Вчителям та іншим педагогічним працівникам (крім
керівних) у 1—4 та підготовчих класах у закладах
загальної середньої освіти (у тому числі в закладах освіти
при установах виконання покарань)

20

Вчителям та іншим педагогічним працівникам (крім
керівних) у 5—11 (12) класах у закладах загальної
середньої освіти (у тому числі в закладах освіти при
установах виконання покарань)

25

Викладачам, старшим викладачам, майстрам
виробничого навчання та іншим педагогічним
працівникам (крім керівних) у закладах професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої освіти

20

Доплата за перевірку навчальних робіт
Вчителям (у тому числі тим, які проводять індивідуальні
та групові заняття з учнями, які здобувають освіту за
сімейною (домашньою) формою або на педагогічному
патронажі) у підготовчих та 1—4 класах закладів
загальної середньої освіти усіх типів і найменувань.
Зазначена доплата встановлюється основному вчителю
незалежно від навантаження

15

Вчителям (у тому числі тим, які проводять індивідуальні
та групові заняття з учнями, які здобувають освіту за
сімейною (домашньою) формою або на педагогічному
патронажі) у 5—11 (12) класах закладів загальної
середньої освіти, викладачам, старшим викладачам у
закладах професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої освіти у таких розмірах:

10—20

з мови та літератури — 20 відсотків;

2

Найменування доплати

Розмір доплати у
відсотках
посадового
окладу (ставки
заробітної плати)

з математики — 15 відсотків;
іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та
креслення — 10 відсотків
Зазначена доплата встановлюється залежно від
педагогічного навантаження вчителя чи викладача з
предметів, за якими встановлена доплата за перевірку
навчальних робіт
Доплата за завідування
Вчителям, викладачам та іншим педагогічним
працівникам у закладах загальної середньої, професійної
(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за
завідування навчальними (навчально-методичними)
кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями,
спортивними залами чи майданчиками, навчальнопрактичними центрами, навчально-дослідними
ділянками, кімнатами зберігання зброї, стрілецькими
тирами, паспортизованими музеями

10—15

Вчителям, викладачам та іншим педагогічним
працівникам у закладах загальної середньої, професійної
(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за
завідування майстернями, кабінетами інформатики

15—20

Керівним або іншим педагогічним працівникам, на яких
покладено обов’язки завідування структурним
підрозділом у закладах освіти, за завідування
структурним підрозділом (пансіон (інтернат), філія,
дошкільний підрозділ, позашкільний підрозділ,
реабілітаційне відділення тощо), за умови відсутності
штатної посади завідувача (керівника) такого
структурного підрозділу

25

Педагогічним працівникам у закладах позашкільної
освіти за завідування майстернями та паспортизованими
музеями

15—20

Педагогічним працівникам у закладах позашкільної
освіти за завідування навчальними кабінетами,
лабораторіями, куточками живої природи,
дендропарками, зимовим садом, навчально-дослідними
ділянками, теплицями

10—15

3

Найменування доплати

Розмір доплати у
відсотках
посадового
окладу (ставки
заробітної плати)

Викладачам, старшим викладачам у закладах фахової
передвищої освіти за завідування вечірніми, заочними
відділеннями, відділеннями за однією або кількома
спеціальностями за умови відсутності штатної посади
завідувача відділення

15

Педагогічним працівникам закладу загальної середньої
освіти, в якому організоване навчання учнів у класах
(групах) з вечірньою (очною) та заочною формами
здобуття освіти, за завідування заочним відділенням,
навчально-консультативними пунктами

10

Педагогічним та іншим працівникам, які проводять
бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом
підручників, у закладах загальної середньої та
професійної (професійно-технічної) освіти за завідування
бібліотекою (медіатекою) за умови відсутності штатної
посади завідувача бібліотеки (медіатеки)
Доплата за керівництво
Вчителям у закладах загальної середньої освіти,
викладачам у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти, старшим викладачам та викладачам у
закладах фахової передвищої освіти за керівництво
предметними, цикловими, методичними комісіями
У закладах фахової передвищої освіти у разі введення
посади керівника (голови) циклової комісії доплата за
керівництво цикловою комісією не встановлюється
Вчителям (викладачам) у закладах загальної середньої
освіти (початкових школах), мистецьких школах з
кількістю здобувачів освіти до 20, в яких посада
директора не вводиться, за керівництво таким закладом
освіти
Майстрам виробничого навчання у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти, на яких покладено
організаційне, методичне керівництво навчальновиробничою діяльністю всіх майстрів за професією,
працюючих в навчально-виробничій майстерні
Керівнику закладу загальної середньої освіти, в якому
організоване навчання учнів у класах (групах) з
вечірньою (очною) та заочною формами здобуття освіти,
за керівництво такими класами (групами)

5—15

10—15

25

15

25

4

Найменування доплати

Розмір доплати у
відсотках
посадового
окладу (ставки
заробітної плати)

Керівникам, заступникам керівників, які відповідають за
організацію навчально-виробничої роботи, та старшим
майстрам у закладах професійної (професійно-технічної)
освіти, в яких створені вечірні (змінні) групи, за
організацію і керівництво навчально-виробничим
навчанням учнів вечірніх (змінних) груп

15

Керівнику гуртка у закладах позашкільної освіти, який
здійснює керівництво відділом (за наявності у відділі не
менше 10 гуртків одного профілю та за умови відсутності
штатної посади завідувача відділу)

15

Інші доплати
Керівнику закладу освіти, в якому організовано навчання
осіб з особливими освітніми потребами і створено три і
більше інклюзивних класи (групи), та заступнику
керівника з навчальної роботи такого закладу освіти, в
обов’язки якого входить організація інклюзивного
навчання осіб з особливими освітніми потребами

20

Педагогічним працівникам та помічникам вихователів у
закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної,
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої
освіти за роботу в інклюзивних класах (групах)

20

Педагогічним працівникам у закладах загальної середньої
освіти усіх типів і найменувань за проведення
позакласної роботи з фізичного виховання учнів у таких
розмірах:

10-40

10 відсотків — за наявності 10—19 класів (класівкомплектів);
20 відсотків — за наявності 20—29 класів;
30—40 відсотків — за наявності 30 і більше класів
Педагогічним працівникам у дитячих будинках і закладах
загальної середньої освіти інтернатного типу для дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за
проведення позакласної роботи з фізичного виховання
учнів (незалежно від кількості класів (груп)
Педагогічним працівникам закладів освіти з досвідом
педагогічної діяльності не менше п’яти років за
відповідною спеціальністю (такою самою або

30

20 (граничний
розмір)

5

Найменування доплати

Розмір доплати у
відсотках
посадового
окладу (ставки
заробітної плати)

спорідненою предметною спеціальністю або
спеціалізацією), на яких за рішенням керівника закладу
освіти покладено виконання обов’язків педагоганаставника для осіб, які не мають досвіду педагогічної
діяльності та приймаються на посаду педагогічного
працівника і протягом першого року роботи проходять
педагогічну інтернатуру
Педагогічним працівникам закладів освіти, які успішно
пройшли сертифікацію, протягом строку дії сертифіката
пропорційно обсягу педагогічного навантаження, що
виконується на посаді, за якою пройдена сертифікація

20

Доплати за інші види діяльності
Керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо
пов’язана з освітнім процесом, та іншим педагогічним
працівникам позаміських оздоровчих таборів або таборів
з цілодобовим перебуванням дітей, а також туристських
походів, експедицій, екскурсій за систематичну роботу
понад встановлену тривалість робочого часу

15

Керівникам, заступникам керівників у закладах
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої
освіти, учні (студенти) яких проживають у гуртожитках

10

Вчителям, викладачам та іншим працівникам, на яких
покладено обслуговування комп’ютерної техніки, у
закладах освіти, в яких створені кабінети інформатики
Вчителям, викладачам та іншим працівникам у закладах
освіти, які відповідають за ведення діловодства,
бухгалтерського обліку, веб-сайту

10—15

10

__________
Примітки: 1. Доплата за класне керівництво у класах (групах) закладів загальної
середньої освіти усіх типів і найменувань з кількістю учнів менше 12 осіб,
закладів професійної (професійно-технічної) освіти — менше 20 осіб
здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат. Зазначена
норма не поширюється на спеціальні класи (групи), для яких нормативами
передбачено меншу наповнюваність.
Дозволяється встановлювати доплату за класне керівництво керівним
працівникам закладів освіти, які виконують викладацьку роботу в цьому
закладі освіти, у разі неможливості покладання обов’язків класного
керівника на іншого педагогічного працівника.
2. Доплата за перевірку навчальних робіт у 1—11 (12) класах (класахкомплектах) закладів загальної середньої освіти усіх типів і найменувань,

6
училищ фізичної культури з кількістю учнів менше 12 осіб, а також у
групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти з кількістю учнів
12—15 осіб, здійснюється у розмірі 50 відсотків відповідних розмірів
доплат. Зазначена норма застосовується і у разі поділу класів на групи та
груп на підгрупи.
3. Доплата за завідування ресурсною кімнатою встановлюється у закладах
освіти, в яких організоване інклюзивне навчання осіб з особливими
освітніми потребами та за наявності такої окремої кімнати у закладі освіти.
4. Доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) встановлюється
педагогічним працівникам та помічникам вихователів, які працюють в
інклюзивному класі (групі), тільки за години роботи в інклюзивному класі
(групі).
5. Доплата за проведення позакласної роботи може встановлюватися як
одному, так і кільком працівникам.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2021 р. № 1391

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 822
1. Абзац четвертий пункту 1 виключити.
2. У пункті 8 цифри “2022” замінити цифрами “2023”.
3. У схемах посадових окладів (ставок заробітної плати),
затверджених зазначеною постановою, у графі “Коефіцієнт визначення
посадового окладу (ставки заробітної плати) у співвідношенні до
прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного
року” підграфу “2022 рік” виключити.
_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2021 р. № 1391
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096
“Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної
діяльності” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2263).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 р. № 643
“Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок
заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної
діяльності у співвідношенні до тарифної ставки” (Офіційний вісник
України, 2007 р., № 30, ст. 1211).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 72
“Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від
25 серпня 2004 р. № 1096” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 18,
ст. 605).
4. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29 липня 2020 р. № 672 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63,
ст. 2050).
_____________________

