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джує їх відповідним наказом, та інформує про це протягом п’яти днів розпорядників бюджетних 
коштів нижчого рівня.

11. Інформація про спрямування бюджетних коштів оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства.

12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) 
оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах 
Державної казначейської служби та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних 
коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

13. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що обліковуються на ра-
хунках розпорядників бюджетних коштів, повертаються не пізніше останнього робочого дня бю-
джетного періоду до державного бюджету.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управ-
ління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового роз-
витку Севастопольської міської держадміністрацій подають у п’ятиденний строк після надходження 
бюджетних коштів Міністерству аграрної політики та продовольства звіт про кількість суб’єктів гос-
подарювання, яким перераховано бюджетні кошти, їх обсяг та напрями використання.

14. Міністерство аграрної політики та продовольства у місячний строк після закінчення бю-
джетного періоду подає Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних кош-
тів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому 
законодавством порядку.

реєстраційний код:
55496/2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 січня 2011 р. № 306

Київ

962   Про затвердження переліку 
кольорових малюнків і піктограм, 
що входять до додаткових 
медичних попереджень 
на упаковці тютюнових виробів

 З метою попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на 
здоров’я населення Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити перелік кольорових малюнків і піктограм, що входять до додаткових медичних по-
переджень на упаковці тютюнових виробів, що додається.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2011 р. № 306

ПЕРЕЛІК
кольорових малюнків і піктограм, що входять 

до додаткових медичних попереджень 
на упаковці тютюнових виробів

1. На додаткових медичних попередженнях на упаковці тютюнових виробів повинні розміщува-
тися такі кольорові малюнки і піктограми:

Куріння викликає рак легенів Куріння викликає залежність 
від тютюну (нікотинову залежність) — 
не починайте курити!

Курці помирають рано Куріння може викликати повільну 
та болісну смерть
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Куріння знижує здатність жінок 
народжувати дітей

Куріння руйнує артерії, 
викликає серцеві напади та інсульт 

Куріння під час вагітності 
завдає шкоди вашій дитині

Куріння викликає старіння шкіри
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Відмова від куріння значно зменшує 
ризик небезпечних серцевих захворювань 
і захворювань легенів

Куріння пошкоджує сперму 
і може призвести до імпотенції

2. Виробники та імпортери тютюнових виробів для друку додаткових медичних попереджень на 
упаковці тютюнових виробів повинні використовувати файли із зазначеними кольоровими малюн-
ками та/або піктограмами, розміщеними на веб-сайті МОЗ.

3. Зазначені кольорові малюнки та/або піктограми залежно від співвідношення висоти і ширини 
упаковки тютюнових виробів, на яку наноситься додаткове медичне попередження, можуть бути 
масштабовані і кадровані таким чином, щоб зберегти повну наочність та ідею, що ілюструє малю-
нок та/або піктограма, без будь-яких змін їх кольорів. 

4. У разі коли частка від ділення висоти на ширину додаткового медичного попередження ста-
новить:

1) не менше ніж 0,8 та не більше ніж 1,2, текст розміщується під малюнком та/або піктограмою 
або праворуч від них;

2) менше ніж 0,8 — праворуч від малюнка та/або піктограми;
3) більше ніж 1,2 — під малюнком та/або піктограмою.
5. Малюнок та/або піктограма або текст не можуть займати менш як 40 відсотків площі, обме-

женої чорною рамкою.
6. Кольорові малюнки та/або піктограми разом з текстом додаткових медичних попереджень 

повинні бути розміщені в рамці чорного кольору і не перекривати текстову або візуальну інформа-
цію на попередженнях.

7. Кольорові малюнки та/або піктограми повинні друкуватися з дотриманням технічних специ-
фікацій друку (чотирикольоровий друк (CMYK), мінімум 133 рядки на дюйм).




