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події та коментарі
ДОКУМЕНТИ

цвК іНфОрМУє

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 січня 2020 р. № 9 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 12 грудня 2018 р. № 1047
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОвЛЯє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1047 «Де-

які питання діяльності Спільного комітету Україна — ЄАВТ» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2018 р., № 100, ст. 3315) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 січня 2020 р. № 9

ЗМіНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 грудня 2018 р. № 1047
1. У пункті 1:
1) у підпункті 1 слова «Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіч-

ного розвитку і торгівлі» замінити словами «Міністр розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства»;

2) у підпункті 2 слова «заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі — Тор-
говий представник України» замінити словами «заступник Міністра розвитку еконо-
міки, торгівлі та сільського господарства — Торговий представник України»;

3) у підпункті 3 слова «Міністерства економічного розвитку і торгівлі» замінити 
словами «Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства».

2. У пункті 3 слова «Міністерством економічного розвитку і торгівлі» замінити сло-
вами «Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 15 січня 2020 р. № 11 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 25 серпня 2004 р. № 1107
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОвЛЯє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1107 «Про 

затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопос-
тачання» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2272) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 січня 2020 р. № 11

ЗМіНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 серпня 2004 р. № 1107
1. У вступній частині постанови слова і цифри «статті 29 Закону України «Про пит-

ну воду та питне водопостачання» замінити словами і цифрами «статті 29 Закону 
України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

2. У Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, 
затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 4:
в абзаці першому слова «місцевих адміністрацій» замінити словами «місцевих 

державних адміністрацій», а слова «з місцевими органами виконавчої влади з пи-
тань охорони здоров’я, охорони навколишнього природного середовища та водно-
го господарства» — словами «із структурним підрозділом місцевої державної адмі-
ністрації охорони здоров’я, екології та природних ресурсів та територіальними орга-
нами Держводагентства»;

в абзаці другому слова «центральними органами виконавчої влади з питань охо-
рони здоров’я, охорони навколишнього природного середовища та водного госпо-
дарства» замінити словами «МОЗ, Держводагентством та Мінекоенерго»;

2) в абзаці другому пункту 5 слова «Державних будівельних норм «Внутрішній во-
допровід і каналізація будинків» замінити словами «Державних будівельних норм 
«Внутрішній водопровід та каналізація»;

3) у пункті 6 слова «центральними органами виконавчої влади з питань охоро-
ни здоров’я, охорони навколишнього природного середовища та водного господар-
ства» замінити словами «МОЗ, Держводагентством та Мінекоенерго»;

4) у пункті 7 слова «Мінтрансу та затверджуються ним за погодженням з цен-
тральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров’я, охорони навко-
лишнього природного середовища та водного господарства» замінити словами  
«Мінінфраструктури та затверджуються ним за погодженням з МОЗ, Держводагент-
ством та Мінекоенерго»;

5) у пункті 8 слова «за погодженням з місцевими органами з питань охорони 
здоров’я» замінити словами «разом із структурним підрозділом місцевої державної 
адміністрації охорони здоров’я»;

6) пункт 9 виключити.
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ПЕрЕЛіК  
громадських організацій, яким центральною виборчою комісією 

 надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів 
народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному 

виборчому окрузі № 179 (Харківська область)

№ з/п Назва громадської організації

Дата та номер постанови  
центральної виборчої комісії, 

якою надано дозвіл мати  
офіційних спостерігачів

1 Всеукраїнська громадська  
організація «Громадянська  
мережа «ОПОРА» 

Постанова  
від 22.01.2020 № 12

2 Всеукраїнська громадська  
організація «ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ 
ІНІЦІАТИВИ» 

Постанова  
від 22.01.2020 № 12

3 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ  
ЮРИСТІВ» 

Постанова  
від 29.01.2020 № 17

4 Громадська організація  
«Асоціація політологів України»

Постанова  
від 22.01.2020 № 12

5 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«КОМАНДА ЗЕ»

Постанова  
від 22.01.2020 № 12

6 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«КОНТРОЛЬ ЗА ВИБОРАМИ»

Постанова  
від 22.01.2020 № 12

7 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«СЛУГИ НАРОДУ»

Постанова  
від 22.01.2020 № 12

8 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ЦЕНТР КОНТРОЛЮ  
ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОГРАМ»

Постанова  
від 22.01.2020 № 12

WhatsApp для бабусі
ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА. У Тернополі організували курси з 
ґаджетознавства для людей поважного віку і втілюють 
чимало інших проєктів для дорослих і дітей

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

Понад 150 років тому бу-
ло створено Товариство 

«Просвіта», аби нести нау-
ку, культуру, знання у ши-
рокий український простір. 
Цьому основному призна-
ченню тернопільські про-
світяни залишаються вірні 
й нині.

Світ рухається невпин-
но вперед і вимагає найріз-
номанітніших знань. Лю-
ди поважного віку мають 
чи не найбільше бажан-
ня навчитися користува-
тися комп’ютером, не ли-
ше простими мобільними 
телефонами, а й смартфо-
нами, планшетами, інши-
ми пристроями. Вони праг-
нуть активно контактувати 
з дітьми, внуками, які в бага-
тьох з них працюють чи жи-
вуть за кордоном. На це пе-
редусім зважили в місько-
му об’єднанні ВУТ «Просві-
та» й організували безплат-
ні курси з ґаджетознавства. 

Як розповідає Наталія 
Турчин, голова правління 
Тернопільського міського 
об’єднання Всеукраїнсько-
го товариства «Просвіта» ім. 
Тараса Шевченка, один курс 
з ґаджетознавства розрахо-
вано на десять занять. Уже 
випустили три групи. Кіль-
кість охочих навчатися тут 
щоразу збільшується. Серед 
аргументів — діти подарува-
ли чи віддали свій смартфон 
з уже завантаженими відпо-
відними програмами, якими 
треба навчитися користува-
тися. Старші ж люди бояться 
щось не так натиснути, дехто 
навіть не вміє ввімкнути мо-
більний телефон або не знає 
багатьох його можливостей. 

На курси приходять зде-
більшого представники по-
важного покоління, хоч же 
відгукуються й такі, яким 
понад 50. Проєкт для людей 
золотого віку тернопільські 
просвітяни втілюють спіль-
но зі студентами Технічно-
го коледжу Тернопільсько-
го національного технічного 
університету імені Івана Пу-
люя.  Юнаки й дівчата охоче 
після занять у навчальному 
закладі діляться на курсах 
зі старшими знаннями й на-
вичками. 

Починають заняття для 
слухачів курсів традицій-
но: пояснюють, що таке 
Wi-Fi, як під’єднатися до 
мережі. Освоюють елек-
тронну пошту, соціальні 

мережі, а також WhatsApp, 
Viber, Telegram, Messenger, 
відео хостинг YouTube.  На-
вчають, як розмістити світ-
лини, надіслати відео- чи 
аудіозапис, як доєднати-
ся до груп або видалитися 
з небажаних спільнот, від-
мовитися від реклами, ін-
ше. Пояснюють, що таке 

медіаграмотність. Кожен 
слухач, звісно, має влас-
ний телефон, тож бажає, 
щоб його навчили ефек-
тивно ним користуватися.

Після закінчення кур-
су слухачі складають не-
великий іспит, щоб зрозу-
міти, чого навчилися, а чо-
го не опанували. Адже ма-
тимуть ще кілька занять, 
де студенти індивідуально 
працюватимуть з ними й 
пояснюватимуть незасво-
єний матеріал. 

Щойно просвітяни за-
кінчили один курс із ґа-
джетознавства, одразу ж 

починають наступний. За-
няття тривають майже 
дві години. Про цей про-
єкт майбутні слухачі дізна-
ються через міський тери-
торіальний центр соціаль-
ного обслуговування насе-
лення, соціальну ініціативу 
«Єднання поколінь», оголо-
шення, а також з інформа-

ції самих його учасників. 
«Надходять багато пози-

тивних відгуків про органі-
зацію таких курсів, — роз-
повідає Наталія Турчин. — 
Адже батьки можуть спіл-
куватися з дітьми, онука-
ми, хоч би де вони перебува-
ли. Створюють групи за за-
цікавленнями, поринають в 
інформаційне розмаїття ін-
тернету тощо».

Але не тільки ґадже-
тознавством переймають-
ся тернопільські просвітя-
ни. У цьому руслі активно 
впроваджують й інші освіт-
ні ініціативи. Є намір відкри-

ти курси з української мови. 
Разом з факультетом іно-
земних мов Тернопільсько-
го національного педагогіч-
ного університету ім. Воло-
димира Гнатюка започатко-
вують для людей поважно-
го віку курс англійської мо-
ви. Вестиме його викладачка 
цього вишу просвітянка На-
талія Гоца-Васірук разом зі 
студентами.  

Працюватиме «Творча 
майстерня» під керівни-
цтвом просвітянки пись-
менниці Ірини Мацко. Хо-
чуть подбати й про жур-
налістську школу, де б юні 
вчилися писати замітки 
про те, що їх схвилювало, 
що відбувається в їхньому 
навчальному закладі, міс-
ті, країні. 

«Хочеться, щоб діти ста-
вали свідомими споживача-
ми інформації, могли самі 
проаналізувати події, доно-
сити до читачів газет і сай-
тів живе правдиве слово», 
— зазначає Наталія Тур-
чин. 

А ось літературні надії 
зможуть згуртуватися на-
вколо часопису «Просвіт», 
який також планують ви-
давати під егідою міського 
об’єднання. Поки що розро-
били власний вебсайт. 

Для молодшого і серед-
нього поколінь діє просвіт-
ницький «Кіноклуб», де ді-
ти мають змогу подивити-
ся стрічки, яких не поба-
чити в кінотеатрі, але про 
них багато говорять. Є філь-
ми, створенні у співпраці з 
Тернопільською кінокомісі-
єю, яку заснував та очолює 
просвітянин Леонід Бицю-
ра. Після перегляду картин 
хлопці й дівчата їх активно 
обговорюють. Часто на та-
ких переглядах присутні й 
дорослі.

Тернопільське міське    
об’єднання «Просвіти» 
енергію спрямовує на ор-
ганізацію розмаїтих тре-
нінгів і майстер-класів,  
співпрацю з громадськи-
ми організаціями. Зокре-
ма тісні контакти в ньо-
го з «Карітасом». Воно бе-
ре участь у різних добро-
чинних акціях, проєктах. 
У задумах — втілити ще 
чимало ініціатив з попу-
ляризації українських на-
родних традицій, літера-
турної діяльності наших 
письменників.

Одне слово, «Просвіта» в 
Тернополі твердо стала са-
ме на просвітницький шлях. 

Студент Технічного коледжу Тернопільського 
національного технічного університету ім. І. Пулюя Андрій 
Тизунь пояснює слухачці курсів, як працюють додатки

На Донеччині визначилися з перспективними 
інвестиційними проєктами

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр»

ПЛАНИ. У Краматорську під 
головуванням очільника Доне-
цької обласної державної ад-
міністрації Павла Кирилен-
ка відбулося засідання регіо-
нальної комісії, яка розгляну-
ла уточнений перелік інвести-
ційних програм і проєктів регі-

онального розвитку. Є  споді-
вання, що вони будуть реалі-
зовані цього року за рахунок 
коштів Державного фонду ре-
гіонального розвитку. Окрім 
того, учасники наради обго-
ворили питання щодо про-
ведення попереднього кон-
курсного відбору інвестицій-
них проєктів і програм регіо-
нального розвитку, які можуть 

втілити в життя у подальшому 
майбутньому. 

До вже сформованого пере-
ліку інвестиційних проєктів ре-
гіонального розвитку, заплано-
ваних для реалізації за кошти 
ДФРГ на нинішній рік, увійшли 
49 проєктів на загальну суму 
940, 7 мільйона гривень. Серед 
них є й 16 перспективних інвес-
тиційних проєктів на суму ко-

штів ДФРГ 226,3 мільйона гри-
вень, відповідні роботи по яких 
вже розпочалися торік. 

Також, як повідомили у До-
нецькій ОДА, фахівці оцінили і 
відібрали 21 технічне завдання 
для проведення попередньо-
го конкурсного відбору інвес-
тиційних проєктів, за реаліза-
цію яких за кошти ДФРГ є на-
мір взятися у 2021 році.  

Кожен слухач курсів, звісно,  
має власний телефон, тож бажає,  
щоб його навчили ефективно  
ним користуватися.


