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Про повернення 
нормативно-правового  
акта після державної реєстрації   
 
 
  Відповідно до пункту 12 Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади,  
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року 
№ 731 (із змінами), повертаємо після державної реєстрації  розпорядження 
голови Донецької обласної державної адміністрації, начальника обласної 
військової адміністрації від 30 травня 2022 року № 259/5-22 «Про затвердження 
Порядку безоплатної видачі мешканцям Донецької області продовольчих 
товарів тривалого зберігання та санітарно-гігієнічних товарів під час дії 
воєнного стану», зареєстроване в Східному міжрегіональному управлінні 
Міністерства юстиції (м. Харків) 01 червня 2022 року за № 14/323. 
  
Додаток: на 21 арк. в 1 прим. 
 
 
Перший заступник начальника                Марина ІВАНОВА 
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 30.05.2022 Краматорськ № 2 59/5-22

Про затвердження Порядку безоплатної видачі мешканцям Донецької 
області продовольчих товарів тривалого зберігання та санітарно- 
гігієнічних товарів під час дії воєнного стану

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2022 року № 328 «Деякі питання забезпечення населення 
продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними 
товарами в умовах воєнного стану», враховуючи укази Президента України 
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 
затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, 
від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», 
від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного 
стану в Україні», затверджений Законом України від 15 березня 2022 року 
№2119-ІХ, від 18 квітня 2022 року №259/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 21 квітня 
2022 року № 2212-ІХ, від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження 
строку дії воєнного стану в Україні», затверджений Законом України 
від 22 травня 2022 року № 2263-IX, постанову Кабінету Міністрів України 
від 03 травня 2022 року № 528 «Деякі питання фінансування закупівлі товарів 
тривалого зберігання в умовах воєнного стану», керуючись статтями 6,23,25, 41 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 15 Закону 
України «Про правовий режим воєнного стану», з метою забезпечення 
мешканців Донецької області продовольчими товарами тривалого зЗерігання та 
санітарно-гігієнічними товарами, 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Затвердити Порядок безоплатної видачі мешканцям Донецької області 
продовольчих товарів тривалого зберігання та санітарно-гігієнічних товарів 
під час дії воєнного стану, що додається.

2. Юридичному управлінню Донецької обласної державної адміністрації 
(Погребняк) забезпечити подання цього розпорядження на держави)' реєстрацію 
до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) 
в установленому законодавством порядку.
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3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 
департамент економіки Донецької обласної державної адміністрації 
(Мар’яненко), контроль — на першого заступника голови Донецької обласної 
державної адміністрації Ігоря Мороза.

4. Це розпорядження набирає чинності ня його опублікування.

Голова об 
начальник 
адміністра КИРИЛЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Донецької обласної державної

голови

адміністрації,
обласної

начальника
військової

адміністрації

З О %т р а В у і?  - оЗог

Порядок .
безоплатної видачі мешканцям Донецької області 

продовольчих товарів тривалого зберігання та санітарно-гігієнічних
товарів під час дії воєнного стану

1. Порядок безоплатної видачі мешканцям Донецької області 
продовольчих товарів тривалого зберігання та санітарно-гігієнічних товарів під 
час дії воєнного стану (далі -  Порядок) визначає механізм безоплатної видачі 
на території Донецької області під час дії воєнного стану продовольчих товарів 
тривалого зберігання та санітарно-гігієнічних товарів особам, які потребують 
забезпечення такими товарами.

2. У цьому Порядку під продовольчими товарами тривалого зберігання 
(далі -  продовольчі товари) та санітарно-гігієнічними товарами розуміються 
продовольчі та санітарно-гігієнічні товари, замовлення за якими формує 
Міністерство економіки України відповідно до переліків та обсягів, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року 
№ 328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами 
тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного 
стану».

3. Продовольчі та санітарно-гігієнічні товари з урахуванням кількості 
осіб, які потребують забезпечення такими товарами, розподіляються між 
територіальними громадами Донецької області на підставі узагальненої 
інформації, наданої районними державними адміністраціями, районними 
військовими адміністраціями департаменту економіки Донецької обласної 
державної адміністрації.

4. Департамент економіки Донецької обласної державної адміністрації:
готує та надає Міністерству економіки України заявку із зазначенням

переліку, кількості (обсягу) та місця поставки продовольчих та санітарно-
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гігієнічних товарів з урахуванням кількості осіб, які потребують забезпечення 
такими товарами;

забезпечує одержання Донецькою обласною державною адміністрацією, 
обласною військовою адміністрацією продовольчих товарів та пакувальних 
товарів для їх фасування від інших обласних військових адміністрацій, що 
здійснюють забезпечення населення продовольчими товарами, а також 
пакувальними товарами для їх фасування відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 березня 2022 року № 328 «Деякі питання забезпечення 
населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно - 
гігієнічними товарами в умовах воєнного стану»;

організовує передачу продовольчих та пакувальних товарів для їх 
фасування районним державним адміністраціям, районним військовим 
адміністраціям.

5. Департамент охорони здоров'я Донецької обласної державної 
адміністрації:

забезпечує одержання Донецькою обласною державною адміністрацією, 
обласною військовою адміністрацією санітарно-гігієнічних товарів та 
пакувальних товарів для їх фасування від інших обласних військових 
адміністрацій, що здійснюють забезпечення населення санітарно-гігієнічними 
товарами, а також пакувальними товарами для їх фасування відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 328 «Деякі 
питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання 
та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану»;

організовує передачу санітарно-гігієнічних товарів та пакувальних 
товарів для їх фасування районним державним адміністраціям, районним 
військовим адміністраціям.

6. Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин 
Донецької обласної державної адміністрації:

відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 02 березня 
2022 року № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт 
і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах 
воєнного стану», від 20 березня 2022 року № 328 «Деякі питання забезпечення 
населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно - 
гігієнічними товарами в умовах воєнного стану» забезпечує за рахунок коштів 
державного бюджету, передбачених за програмою «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб 
функціонування держави в умовах воєнного стану», закупівлю продовольчих 
товарів та пакувальних товарів для їх фасування, переробку зерна на борошно і 
крупи (за потреби) з компенсацією переробникам послуг з переробки та 
зберігання зерна на підставі актів переробників, підтверджених відповідними 
первинними бухгалтерськими документами;
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забезпечує одержання Донецькою обласною державною адміністрацією, 
обласною військовою адміністрацією продовольчих товарів та пакувальних 
товарів для їх фасування від виробників (постачальників);

організовує передачу продовольчих та пакувальних товарів для їх 
фасування районним державним адміністраціям, районним військовим 
адміністраціям.

7. Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької 
обласної державної адміністрації сприяє транспортуванню акціонерними 
товариствами «Укрзалізниця» та «Укрпошта» продовольчих та санітарно - 
гігієнічних товарів, пакувальних товарів для їх фасування територією 
Донецької області.

8. Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної 
роботи Донецької обласної державної адміністрації забезпечує взаємодію з 
правоохоронними органами з питань організації охорони продовольчих та 
санітарно-гігієнічних товарів, пакувальних товарів для їх фасування в місцях їх 
зберігання. Сприяє, у разі потреби, у безперешкодному переміщенні цих 
товарів через блок-пости.

9. Районні державні адміністрації, районні військові адміністрації: 
здійснюють розподіл продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів,

пакувальних товарів для їх фасування між територіальними громадами 
Донецької області з урахуванням кількості осіб, які потребують забезпечення 
продовольчими та санітарно-гігієнічними товарами;

організовують передачу продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів, 
пакувальних товарів для їх фасування військовим адміністраціям населених 
пунктів, виконавчим органам рад територіальних громад або уповноваженим 
ними органам.

10. Прийняття/передача продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів, 
пакувальних товарів для їх фасування здійснюється згідно з актами приймання- 
передачі.

11. Після отримання продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів 
військові адміністрації населених пунктів, виконавчі органи рад територіальних 
громад:

визначають складські приміщення для розміщення продовольчих та 
санітарно-гігієнічних товарів, пакувальних товарів для їх фасування;

забезпечують, за потреби, фасування продовольчих та санітарно- 
гігієнічних товарів;

інформують населення про дату, час, місце видачі продовольчих та 
санітарно-гігієнічних товарів;
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організовують видачу продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів 
безпосередньо або через мережу установ, закладів, що перебувають у 
комунальній власності;

забезпечують ведення реєстру осіб, забезпечених продовольчими та 
санітарно-гігієнічними товарами, облік виданих продовольчих та санітарно- 
гігієнічних товарів, залишків продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів, 
пакувальних товарів для їх фасування, списання продовольчих та санітарно- 
гігієнічних товарів, пакувальних товарів для їх фасування на підставі рішень 
комісій, утворених відповідними військовими адміністраціями населених 
пунктів, виконавчими органами рад територіальних громад;

інформують Донецьку обласну державну адміністрацію, обласну 
військову адміністрацію про кількість осіб, забезпечених продовольчими та 
санітарно-гігієнічними товарами, кількість виданих продовольчих та санітарно- 
гігієнічних товарів, залишки продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів, 
пакувальних товарів для їх фасування.

Переліки установ, закладів, що перебувають у комунальній власності, які 
організовують видачу продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів, 
затверджуються актами військових адміністрацій населених пунктів, органів 
або посадових осіб місцевого самоврядування.

До видачі продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів можуть бути 
залучені представники благодійних, волонтерських, інших громадських 
організацій та міжнародних неурядових організацій (за їх згодою).

12. Видача продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів здійснюється 
безоплатно кожній особі, яка потребує забезпечення такими товарами.

13. Видача продовольчих та санітарно -гігієнічних товарів здійснюється на 
підставі письмової заяви, що складається в довільній формі, та скріплюється 
підписом особи. Заява подається особою або її законним представником до 
військових адміністрацій населених пунктів, виконавчих органів рад 
територіальних громад, установ, закладів, що перебувають у комунальній 
власності, за умови пред’явлення паспорта громадянина України або іншого 
документа, що посвідчує особу, а для іноземців та осіб без громадянства -  
документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, та 
документа, що підтверджує повноваження законного представника.

14. У заяві зазначаються такі відомості: 
прізвище, ім’я та по батькові (за наявності); 
число, місяць, рік народження;
серія, номер паспорта громадянина України (за наявності), ким і коли 

виданий, або серія, номер документа, що посвідчує особу та підтверджує 
громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства -  документа, 
що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
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реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідному територіальному органу Державної 
податкової служби України і мають відповідну відмітку в паспорті);

інформація про зареєстроване та фактичне місце 
проживання/перебування;

інформація про малолітніх та неповнолітніх дітей, які на день звернення 
із заявою проживають разом з особою.

15. Обробка персональних даних осіб, які потребують забезпечення 
продовольчими та санітарно-гігієнічними товарами, здійснюється з 
урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних».

16. Видача продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів особам з 
інвалідністю I групи, іншим особам, які не здатні до самообслуговування і 
потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовою заявою або заявою 
їх законного представника та за умови технічної можливості, відсутності 
загрози життю та здоров’ю працівників військових адміністрацій населених 
пунктів, виконавчих органів рад територіальних громад, установ, закладів, що 
перебувають у комунальній власності, може проводитися з доставкою за 
фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.

17. Видача продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів особі, яка 
потребує забезпечення такими товарами, здійснюється в обсягах, передбачених 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 328 «Деякі 
питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання 
та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану», у розрахунку на 
30 днів споживання.

Видача продовольчих товарів може здійснюватися з допустимим 
відхиленням ± 20 відсотків (для чаю/кави допустиме відхилення становить 
± 25 відсотків), з урахуванням кратності індивідуальної упаковки товару (в разі 
наявності упаковки).

18. Транспортування, зберігання, облік, а також контроль за отриманням 
та розподілом продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів здійснюються в 
установленому законодавством порядку.

Директор департаменту
економіки Донецької обласної 
державної адміністрації


