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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
4 січня 2019 року

ПОСТАНОВА
м. Київ

№ 14

Про реєстрацію кандидата на пост Президента України
Шевченка Ігоря Анатолійовича на чергових виборах
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 31 грудня 2018 року громадянин України Шевченко Ігор Анатолійович особисто подав заяву про самовисунення кандидатом на
пост Президента України разом з доданими документами для реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.
Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».
Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції України, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, частини першої статті 44, статті 48,
частини першої статті 49, статті 50, частин першої, сьомої, дев’ятої статті 51 Закону
України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 6,
11 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:
1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року:
Шевченко Ігор Анатолійович, 1971 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, президент, Благодійна організація «Успішна Україна», безпартійний, самовисування.
2. Видати Шевченку І.А. посвідчення кандидата на пост Президента України встановленої форми.
3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост
Президента України Шевченка І.А. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.
4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Шевченка І.А. та посилання на відповідну інтернетсторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну декларацію
зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опублікувати
в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 грудня 2018 р. № 1012-р
Київ

Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році
1. Відповідно до статті 20 Закону України «Про Державний бюджет України на
2018 рік» здійснити у 2018 році розподіл резерву коштів освітньої субвенції за бюджетною програмою 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам» згідно з додатком.
Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.
2. Установити, що використання освітньої субвенції за напрямами, визначеними
підпунктами 2 і 3 пункту 4 цього розпорядження, здійснюється на засадах співфінансування:
для закладів, розташованих у містах обласного значення, не більш як 70 відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;
для закладів, розташованих у районах та об’єднаних територіальних громадах, не
більш як 90 відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 10 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;
для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, не більш як 95

відсотків — за рахунок субвенції та не менш як 5 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;
для закладів, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, — за рахунок коштів освітньої субвенції, обсяг яких зазначено у додатку.
3. Установити, що у разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час закупівлі матеріалів та обладнання для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти видатки розвитку, визначені розподілом освітньої субвенції, можуть спрямовуватися
на видатки споживання.
4. Облдержадміністраціям розподілити між обласним бюджетом, бюджетами міст
обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад обсяг освітньої субвенції на:
1) закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин;
2) оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів;
3) забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти.
5. Обласним, Київській міській держадміністраціям подавати щокварталу до 15
числа наступного місяця Міністерству освіти і науки інформацію про використання
обсягу освітньої субвенції, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, у розрізі
адміністративно-територіальних одиниць.
6. Міністерству освіти і науки у місячний строк розробити методичні рекомендації щодо особливостей використання освітньої субвенції за напрямами, визначеними
додатком, та довести їх до обласних, Київської міської держадміністрацій.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2018 р. № 1012-р

РОЗПОДІЛ
резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році

Код бюджету

Назва місцевого бюджету
адміністративно‑територіальної одиниці

02100000000
03100000000
04100000000
05100000000
06100000000
07100000000
08100000000
09100000000
10100000000
11100000000
12100000000
13100000000
14100000000
15100000000
16100000000
17100000000
18100000000
19100000000
20100000000
21100000000
22100000000
23100000000
24100000000
25100000000
26000000000

Обласний бюджет Вінницької області
Обласний бюджет Волинської області
Обласний бюджет Дніпропетровської області
Обласний бюджет Донецької області
Обласний бюджет Житомирської області
Обласний бюджет Закарпатської області
Обласний бюджет Запорізької області
Обласний бюджет Івано-Франківської області
Обласний бюджет Київської області
Обласний бюджет Кіровоградської області
Обласний бюджет Луганської області
Обласний бюджет Львівської області
Обласний бюджет Миколаївської області
Обласний бюджет Одеської області
Обласний бюджет Полтавської області
Обласний бюджет Рівненської області
Обласний бюджет Сумської області
Обласний бюджет Тернопільської області
Обласний бюджет Харківської області
Обласний бюджет Херсонської області
Обласний бюджет Хмельницької області
Обласний бюджет Черкаської області
Обласний бюджет Чернівецької області
Обласний бюджет Чернігівської області
Бюджет м. Києва
Резерв
Усього

зменшення збільшення
обсягу
обсягу
(видатки
видатків
споживання) (усього)

517 336,3
517 336,3

10 299
25 037,9
19 014,4
10 353,2
34 849,5
59 466,5
12 581
33 467,5
11 123,2
12 019,2
10 415,1
26 532,8
17 357,3
33 092,3
9 839,1
42 050,8
13 319,6
16 847,7
21 975,6
6 514,8
14 484,8
9 504,3
15 665,9
44 568,3
6 956,5

тис. гривень
Обсяг субвенції (загальний фонд)
у тому числі на
закупівлю україномовних
оснащення закладів
забезпечення належних
дидактичних матеріалів
загальної середньої
санітарно-гігієнічних
для закладів загальної
освіти засобами навчання
умов у приміщеннях
середньої освіти з навчанням та обладнанням для кабінетів закладів загальної
мовами національних меншин природничо-математичних
середньої освіти
(видатки споживання)
предметів (видатки розвитку) (видатки розвитку)
10 299
8 132,8
16 905,1
6 420,5
11 414,5
1 179,4
2 809
6 757,9
786,3
8 509
26 340,5
6 821,8
8 612,8
44 031,9
5 537,7
7 043,3
9 092,7
24 374,8
9 157,5
1 965,7
321
4 228,5
7 469,7
1 685,4
3 618,9
5 110,8
642,1
15 669
10 221,7
1 043,3
6 485,5
9 828,5
8 748
10 584,3
13 760
7 873,4
1 965,7
7 847,5
34 203,3
561,8
5 681,3
7 076,5
9 378
7 469,7
8 748
9 689,3
3 538,3
963,1
5 551,7
160,5
8 820,3
5 504
80,3
7 458,3
1 965,7
4 895,7
5 266,2
5 504
6 433,6
38 134,7
561,8
6 394,7

517 336,3

50 000

200 000

267 336,3

Європейський суд з прав людини та українА
СПРАВА «БОСИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF BOSYY V. UKRAINE)

ПОСИЛАННЯ
на інтернет-сторінку Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування,
що містить електронну декларацію кандидата на пост
Президента України Шевченка І.А.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/19dfd5d5-ad6b-40ed-8598-ec78c0202a74

(Заява № 13124/08)
Стислий виклад рішення від 22 листопада 2018 року
19 вересня 2006 року ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області заявника визнано винним у вчиненні розбою за обтяжуючих обставин та засуджено до семи років позбавлення волі.
У період з 4 жовтня 2006 року до 20 березня 2008 року заявник утримувався у виправній колонії № 6 у м. Кропивницький (далі — колонія №6). 23 травня 2008 року
заявник був етапований до виправної колонії № 78 у с. Райківці Хмельницької області
(далі — колонія №78), де він перебував до звільнення 25 травня 2012 року.
За твердженнями заявника, він неодноразово зазнавав жорстокого поводження охоронців установ виконання покарань, що адміністрація установ виконання покарань перехоплювала, переглядала, перешкоджала відправці та відправляла із затримкою його кореспонденцію, зокрема, до Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
та що його переслідували і залякували через подання заяви до Європейського суду.
До Європейського суду заявник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання
його під вартою та на жорстоке щодо нього поводження у колонії №6.
За статтею 13 Конвенції заявник скаржився на відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту щодо скарг за статтею 3 Конвенції та за статтею 34 Конвенції, на неможливість отримати копії документів для обґрунтування своєї заяви, перегляду його кореспонденції адміністрацією виправної колонії
та перешкоджання його листування з Європейським судом.
Крім того, заявник скаржився за статтею 8 Конвенції на перегляд та перехопленням адміністрацією виправних колоній його кореспонденції.
Розглянувши скарги заявника за статтею 8 Конвенції Європейський суд звернув
увагу, що державні органи насправді переглядали його листи адресатам, які не входили до переліку винятків, як це передбачалося національним законодавством, що
становило втручання у здійснення права заявника на повагу до його кореспонденції
відповідно до пункту 1 статті 8 Конвенції.

Щодо скарг заявника за статтею 34 Конвенції, Європейський суд дійшов висновку,
що держава дотрималася своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції. Зокрема, Європейський суд не потребував від заявника жодних додаткових документів, заявник чітко не зазначив яких документів він потребував, а його твердження про переслідування адміністрацією установи виконання покарань через подання ним заяви до Європейського суду є неконкретними та цілком необґрунтованими.
Скарги заявника за статтями 3 та 13 Конвенції Європейський суд визнав явно необґрунтованими та відхилив як неприйнятні відповідно до підпункту «а» пункту 3 та
пункту 4 статті 35 Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу за статтею 8 Конвенції на перегляд кореспонденції заявника з особами, листи від яких підлягали перегляду за національним законодавством, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції у зв’язку з переглядом кореспонденції заявника з різними суб’єктами, листи від яких підлягали перегляду за
чинним на час подій національним законодавством;
3. Постановляє, що держава-відповідач дотрималася своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі суми:
(i) 1 000 (одна тисяча) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(ii) 600 (шістсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат, які мають бути перераховані безпосередньо на банківський рахунок захисника заявника, пана Маркова;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Соснівський районний суд
м. Черкаси викликає в судове засідання як обвинуваченого
Ткачука Володимира Петровича, 22.04.1976 року народження,
Номер лота:
F09GL39723; F09GL39724;
уродженця с. Тинівка ЖашківКоротка назва лота/номер Права вимоги та інші майнові права
гараж №№114, 121 – Бєлан З.Н. ського району Черкаської обл.,
кредитного договору:
за кредитними договорами, що укладені гараж № 6 – Черніков Ю.А.
з фізичними та юридичною особами
зареєстрований: Черкаська обл.,
гараж № 16 – Шерман Ст.А.
Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
гараж № 159 – Панкратов С.С.
м. Жашків, вул. Леніна, буд. 101,
Посилання на перелік організаторів
гараж № 39 – Гришкіна Л.В.
відкритих торгів (аукціонів):
гараж № 184 – Проворний А.В. фактично проживає за адресою:
гараж № 68 – Трушевський С.О.
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Черкаська обл., м. Жашків, вул.
Дата проведення аукціону: 24.01.2019
гараж № 217 – Альпін В.І.
Леніна, буд. 101.
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкри- гараж № 88 – Поліщук Н.В.
тих торгів (аукціону)/електронного аук- гараж № 111 – Абрашкевич С.С. гараж № 251 – Худик А.А.
Судове засідання відбудеться
ціону по кожному лоту вказується на
23
січня 2019 року о 09 год. 30
веб-сайті: http://www.prozorro.sale
Майно, яке знаходиться в гаражах, буде описано і опечатаДетальна інформація
Посилання на оголошення про провехв. у приміщенні суду за адрепо лоту (параметри, забез- дення аукціону, розміщене на веб-сайті но, покладено на зберігання.
сою: м. Черкаси, вул. Гоголя,
печення, початкова ціна,
Фонду: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
Голова
правління:
0985985301,
316, каб. 231.
правила участі в аукціоні): liquidation/43-zoloti-vorota/41106-assetsell-id-187885
0667778869
Суддя В.Л. Калашник
Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону)
з продажу права вимоги
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»

Правління ГК «Азовський»

Втрачене

повторно повідомляє, що 18 травня 2017 року на зборах
уповноважених членів ЦК, згідно зі ст. 13 ЗУ «Про Кооперацію» і Статуту ГК за систематичну несплату членських внесків
10 років і більш, виключені з членів ГК такі члени:

посвідчення
судноводія маломірного судна, видане на ім’я
Герасимчука Володимира Миколайовича,
вважати недійсним.
Втрачений оригінал договору купівлі-продажу квартири № 3 (три) по провулку Квітневому, 7
(сім) у місті Києві, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ткаченко Л.І. 27 січня 2005 року (зареєстровано в реєстрі за №53),
вважати недійсним.
Втрачене Свідоцтво про право власності на судно PV
№ 00340, внесене в Державний судновий реєстр Білгород-Дністровського морського порту № 172 5 листопада 2007 року, судновласник ТОВ «Зоосфера»,

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

вважати недійсним.

