
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ я
бульвар Т. Г. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001, тел./факс: (0472) 37-93-39  

E-mail 02012378@ gov.ua Код ЄДРПОУ 02012378
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Директору Департаменту охорони 
здоров’я та медичних послуг 
Черкаської м іської ради, начальникам 
відділів охорони здоров’я
виконавчого комітету Смілянської 
та Уманської міських рад, керівникам 
обласних ЛІТУ, ЦРЛ,
КНП "Ватутінська міська лікарня 
Ватутінської м іської ради", ЦПМСД, 
Л А О Т Г

Про надання інформації

Для ознайомлення та використання в роботі надсилаємо лист 
Національного банку України від 23.09.2019 № 50-0006/49000
щодо вилучення з готівкового обігу монет номіналами 1, 2 та 5 копійок.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

В. о. начальника :̂ й '- 7  д . КОШ ОВА

Таміла Криклива (0472) 54 30 3 1 
Тетяна Дитюк (0472)33  22 21

mailto:02012378@gov.ua


НАЦІОНАЛЬНИЙ 
БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, 
Україна

телефон: 0-800-505-240 
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50 

е-таі1:пЬи@,bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 
00032106

NATIONAL BANK 
OF UKRAINE

9, Instytutska St., Kyiv, 01601, Ukraine 
phone: 0-800-505-240 

fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50, 
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Кабінет Міністрів України

Про сприяння в інформуванні громадськості

Національним банком України прийнято рішення, про вилучення з 01 жовтня 
2019 року з готівкового обігу монет номіналами 1, 2 та 5 копійок (постанова 
Правління Національного банку України від 20.06.2019 № 82 «Про вилучення з 
готівкового обігу монет дрібних номіналів»).

Ця подія, на нашу думку, потребує, всебічного інформування 
громадськості, зокрема, на обласному та регіональному рівнях.

Враховуючи викладене, просимо Кабінет Міністрів України надати 
відповідне доручення Міністерству культури молоді та спорту України, обласним 
державним адміністраціям України, органам виконавчої влади щодо 
інформування громадян України (у тому числі розміщення інформаційних 
відеороликів як соціальної реклами на центральному та регіональному 
телебаченні, а також у мережі Інтернет, та висвітлення державними засобами 
масової інформації теле- і радіопередач), торгівельних організацій, операторів 
ринку, юридичних осіб тощо про вилучення з обігу зазначених монет.

Також просимо надати доручення Міністерству соціальної політики, 
Пенсійному фонду, Державній службі зайнятості, Міністерству освіти та науки, 
Міністерству охорони здоров’я, Міністерству інфраструктури України, ПАТ 
«Укрпошта», обласним та Київській міській держадміністраціям про розповсюдження 
відповідних відеоматеріалів (по можливості) на об’єктах транспорту та транспортної 
інфраструктури, в органах соціального захисту населення, у навчальних та 
лікувальних закладах, у бібліотеках, клубних закладах тощо.

Відповідні інформаційні матеріали (у тому числі відеоматеріали) розміщені 
на офіційному Інтернет-представництві Національного банку України
(https://bank.gov.ua) та, за потреби, можуть бути надіслані додатково.

Заступник Голови
Національного банку України Сергій ХОЛОД
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