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КУРСИ вАЛЮт/БАнКІвСЬКІ МЕтАЛИ  встановлені національним банком України на 2 жовтня 2019 року
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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК:  «НБУ був,  
є і буде незалежним.  

Це наша принципова 
позиція. Уряд  

і НБУ найближчим 
часом підпишуть 
меморандум про 

координацію 
політик».

Про капітуляцію  
не йдеться 

ДИПЛОМАТІЯ. Україна погодила положення так званої форму-
ли Штайнмаєра, визначені радниками глав держав нормандсько-
го формату в Мінську 1 вересня, але ніхто нічого не підписував. Так 
мирний план, оприлюднений Президентом Володимиром Зелен-
ським, прокоментував у фейсбуці голова Комітету Верховної Ради 
з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітни-
цтва Богдан Яременко. Тож загальний напрям — те, що Україна ру-
хається до припинення кровопролиття на Донбасі, не поступаючись 
принциповими речами, — ні територіальною цілісністю, ні суверені-
тетом, ні навіть правом по-своєму трактувати мінські домовленості.

Напередодні глава держави наголосив, що місцеві вибори в 
ОРДЛО не відбудуться, якщо на Донбасі залишаться російські вій-
ська, а «формулу Штайнмаєра» має бути імплементовано в новий 
закон про особливий порядок місцевого самоврядування в цих ра-
йонах. «Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній 
співпраці та з публічним обговоренням із суспільством. І там не бу-
де перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і не буде ні-
коли ніякої капітуляції. Ніякої», — цитує УНІАН слова Президента.

67,884 млрд грн
доходів отримав у вересні держбюджет 

України. Це на 7,3% менше від плану,  
але на 1% більше, ніж торік

РИНОК ПРАЦІ. Попри те що більшість українських трудових 
мігрантів задоволена умовами праці в Польщі, половина з них 
мріє переїхати до Німеччини, де значно вищі зарплати

Київ — Варшава — Берлін: 
початок робочого транзиту

Прем’єр-міністр про роль національного регулятора  
у прискоренні економічного зростання
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Розпорядження Кабінету Міністрів України  
«Про схвалення концептуальних напрямів 
здешевлення кредитів сільськогосподарським 
товаровиробникам для купівлі земель 
сільськогосподарського призначення» 

Усе про зміни у виплаті 
субсидій та пільг на 
житлово-комунальні 
послуги, які набрали 
чинності з 1 жовтня

СОЦПОЛІТИКА 

Прозорість і чесність нині у тренді
Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 

«Урядовий кур’єр»

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІ-
СТРІВ. Уряд ухвалив рішення, яким 
змінив умови продажу майна, що 
перебуває у процедурах відновлен-
ня платоспроможності боржників 
(банкрутства). Про це під час бри-
фінгу за підсумками засідання Кабі-
нету Міністрів  повідомив Прем’єр-
міністр Олексій Гончарук. «У цих 
процедурах майно реалізовували 

не прозоро, права кредиторів пору-
шували. Арештоване майно оціню-
вали неправильно, його не вистав-
ляли на торги, а якщо й виставляли, 
то аукціони проводили під певно-
го покупця. Махінації, домовленос-
ті, хабарі знищили довіру до систе-
ми реалізації майна. Тому вирішено 
використовувати систему, довіра до 
якої є, — прозорий і чесний  інтер-
нет-майданчик ProZorro.Продажі. 
Це дасть змогу всім охочим на за-
гальних умовах брати участь у тор-

гах. Це скоротить процедуру бан-
крутства, розморозить величезну 
кількість активів, що роками пере-
бувають у судах у підвішеному ста-
ні. На таких активах заробляє не 
економіка, а лише юристи», — ак-
центував Олексій Гончарук. 

На засіданні уряду вирішено від-
класти до 1 січня 2020 року засто-
сування штрафів до власників не-
розмитнених авто з іноземною реє-
страцією (євроблях). «Маємо адек-
ватно розв’язати проблему, яка ви-

никла в цієї категорії населення. 
Наразі профільний міністр комуні-
кує з  активістами, представника-
ми відповідного руху. Доки не буде 
знайдено рішення, поліція не засто-
совуватиме до власників таких ав-
то штрафні санкції», — запевнив 
Прем’єр.   

Кабінет Міністрів створив тери-
торіальні підрозділи нової Держав-
ної митної служби. «Це рішення дає 
старт укомплектуванню цих підроз-
ділів кадрами. Тут чекають на нових 

чесних людей, а також працівників 
колишньої служби, які чесно працю-
вали. Має бути достатньо фахівців 
для передачі функцій, що стосуються 
митниці, аби її робота не зупинилася. 
Плануємо, що наприкінці жовтня — 
на початку листопада нова ДМС за-
працює. Це серйозний крок до подо-
лання контрабанди. Нам треба мак-
симально швидко перезавантажу-
вати органи, які були корупційними 
й тиснули на бізнес», — резюмував 
Олексій Гончарук. 
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ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області 
при здійсненні спеціального судового провадження 
на підставі ухвали суду від 08.08.2017 року викли-
кає як обвинуваченого Цибенка Романа Євгенови-
ча, 24.04.1980 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Пере-
можців, 25/57, за матеріалами кримінального прова-
дження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/18/19, на підста-
ві обвинувального акта відносно Цибенка Р. Є. за ч. 2 
ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 
ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р. Є. необхідно прибу-
ти до судового засідання, яке відбудеться 11 жов-
тня 2019 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвину-
вачений вважається повідомленим про дату, час та 
місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Cуддя В. В. Козюменська

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія Ми-
хайловича як обвинуваченого в судове засідання в 
кримінальному провадженні справа № 420/953/17, 
провадження №1-кп/414/12/2019 стосовно Чуба 
Сергія Михайловича, обвинуваченого за ст. 258-3  
КК України, яке відбудеться 10 жовтня 2019 року об 
11 годині 30 хвилин. Згідно ухвали від 04.08.2017 
року здійснюється спеціальне судове провадження 
в справі.

Суддя Є. М. Акулов

Втрачене свідоцтво про право на спадщину, ви-
дане Київською державною нотаріальною конторою  
№ 2 від 28.02.2008 р. № 11-493 та зареєстроване в 
Бюро 08.04.2008 р. за реєстровим № 3105 на ім’я  Са-
мойлової Ірини 1/2 частина та Матвієнка Андрія Сте-
пановича 1/2 частина  на підставі свідоцтва про пра-
во на житло за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 
84, кв. 29, виданого сектором приватизації Москов-
ської районної держадміністрації 01.04.1993 р. та 
зареєстрованого в Бюро 05.04.1993 р. за реєстром  
№ 3105, 

вважати втраченим.

Повістка про виклик обвинуваченого при 
здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Дерусов Сергій Григорович, який 

народився 15.12.1971 року, зареєстрований за адре-
сою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 48/1, 
кв. 87, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК Украї-
ни викликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 18.10.2019 року о 10 годині 00 хвилин в залі су-
дових засідань №231 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В.М.

Луганське обласне територіальне відділення  
Антимонопольного комітету України повідомляє
 1. ТОВ «БК «МАРСАЛ», ідент. код 41387099, що за 

посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/
document?id=84131&schema=lug розміщено рішен-
ня у справі № 2.

2. ФОП Лобас Анастасію Юріївну, що за посиланням 
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id 
=82238&schema=lug розміщено рішення у справі  
№ 23.

Оріхівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Михальова Олександра Миколайовича, 
17.04.1976 р.н., в підготовче судове засідання по кри-
мінальному провадженню № 1-кп/323/255/19 (справа  
№ 323/1952/19) за обвинуваченням Михальова О. М. 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 256 КК 
України, яке відбудеться 09.10.2019 року о 13-00 го-
дині в приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, каб. №9, головую-
чий суддя Смокович М. В.

Свідоцтво на право власності на житло  
та технічний паспорт на квартиру

за адресою: м. Київ, вул. Милославська, б. 5-А,  
кв. 32, видані на ім’я Васеленко  

Надії Мартиянівни, вважати втраченими.

ТДВ «СК  «Ю.Ес.Ай»

повідомляє про  втрату бланка суворої звітності 

поліса ОСЦПВ в кількості 1 (одна) шт: АО/1771395, 

вважати його недійсним.

 Повістка про виклик  
в суд обвинуваченої

В провадженні Марківського ра-
йонного суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження  
№ 417/6970/18 стосовно Шпак Вален-
тини Володимирівни, обвинуваченої у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК 
України Марківський районний суд Лу-
ганської області викликає Шпак Вален-
тину Володимирівну в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 09 жов-
тня 2019 року о 10 годині 00 хвилин 
у залі судових засідань Марківсько-
го районного суду Луганської області 
за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт 
Марківка Марківського району Луган-
ської області, 92400.

Суддя Рукас О. В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченої
В провадженні Марківського ра-

йонного суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження  
№ 433/1869/17 стосовно Степіної Оле-
ни Сергіївни, обвинуваченої у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК 
України Марківський районний суд Лу-
ганської області викликає Степіну Оле-
ну Сергіївну в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 09 жовтня 2019 
року о 13 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районно-
го суду Луганської області за адресою:  
пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка 
Марківського району Луганської об-
ласті, 92400.

Справа розглядається колегією суд-
дів у складі головуючого судді Рукас 
О. В., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

В провадженні Солом’янського район-
ного суду м. Києва перебуває криміналь-
не провадження відносно Панкова Мико-
ли Олександровича, 02.12.1954 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених 
ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27  
ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засі-
дання викликається Панков Микола Олек-
сандрович, 02.12.1954 року народження, 
обвинувачений у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 
5, 110 ч. 3 , 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 
2, 437 ч. 2 КК України, яке відбудеться 15 
жовтня 2019 року о 15:30 год. в приміщенні 
Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 
25, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Киє-
ва перебуває кримінальне провадження відносно Булгакова 
Дмитра Віталійовича, 20.10.1954 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, 
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України. У зв’язку з чим 
в підготовче судове засідання викликається Булгаков Дмитро 
Віталійович, 20.10.1954 року народження, обвинувачений у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 
ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27, 
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться 15 жовтня 
2019 року о 09-30 год. в приміщенні Солом’янського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 
25, каб. 9, під головуванням судді Курової О. І.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Після смерті 13.01.2019 р. Бегельфера Олександра 
Абрамовича відкрито спадкову справу. Спадкоємцям 

прохання звернутися протягом 7 днів з дня опублікування 
оголошення до приватного нотаріуса Кєсян К.С.  

за адресою: Харків, площа Конституції, під. 4, оф. 43-08. 
Тел. 720-95-35.

У провадженні Шевченківсько-
го районного суду м. Києва пере-
буває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1068/2017 за обвинува-
ченням Люкайтіса Д. В. за ч. 1 ст. 110 
КК України, згідно Єдиного державно-
го реєстру досудових розслідувань за  
№ 22015101110000037 від 26.02.2015 
року, розгляд якого здійснюється в 
порядку спеціального судового про-
вадження.

Шевченківський районний суд м. Ки-
єва повідомляє, що судовий розгляд по 
вищевказаному кримінальному про-
вадженню відбудеться 15.10.2019 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва 
за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 31А, каб. № 501, в яке викли-
кається обвинувачений Люкайтіс Дми-
тро Володимирович, який проживає за 
адресою: Російська Федерація, м. Мо-
сква, вул. Баришиха, буд. 25, корп. 1, 
кв. 323.

Суддя  Л. Л. Щебуняєва

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України  

«Про збір та облік єдиного внеску  
на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» щодо подання єдиної звітності 

з єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування і податку 

на доходи фізичних осіб
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на за-

гальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 2011 р., № 2—3, ст. 11 із наступними змінами) такі зміни:

1. Підпункт 31 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«31) органи доходів і зборів — центральний орган виконавчої влади, що ре-

алізує державну податкову політику та його територіальні органи».
2. У частині другій статті 6:
пункт 1 доповнити словами «до органу доходів і зборів за основним місцем 

обліку платника єдиного внеску»;
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) подавати звітність про нарахування єдиного внеску в розмірах, визна-

чених відповідно до цього Закону, у складі звітності з податку на доходи фі-
зичних осіб (єдиного податку) до органу доходів і зборів за основним місцем 
обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Податковим 
кодексом України. Форма, за якою подається звітність про нарахування єди-
ного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного по-
датку), встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з 
Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування».

3. Пункт 4 частини другої статті 12 викласти в такій редакції:
«4) за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загально-

обов’язкового державного соціального страхування встановлює форми, 
порядок прийняття та обробки звітності, зокрема в електронній формі, від 
платників щодо нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на 
доходи фізичних осіб(єдиного податку)».

4. У статті 17:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову політику, та Пенсійним фондом, які ведуть Державний реєстр, та 
фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування здій-
снюється обмін інформацією на безоплатній основі в порядку, встановлено-
му центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та ре-
алізує державну фінансову політику, та Пенсійним фондом за погодженням з 
фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування»;

абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
«Обмін інформацією про відомості, що містять ознаки використання пра-

ці неоформлених працівників та порушення законодавства про працю, здій-
снюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законо-
давства про працю, центральним органом виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну податкову політику, в порядку, затвердженому Пенсійним фондом за 
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захис-
ту населення»;

абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:
«6. Інформація з реєстру страхувальників Державного реєстру надається 

на запит платників єдиного внеску та/або застрахованих осіб у порядку та за 
формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну фінансову політику, та Пенсійним 

фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування».

5. Абзац перший частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
«1. Джерелами формування Державного реєстру є відомості, що надходять 

до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову 
політику, та Пенсійного фонду від».

6. У статті 19:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«Реєстр страхувальників формує та веде центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну податкову політику, користувачами цього реє-
стру є Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування»;

частину третю викласти в такій редакції:
«3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову 

політику, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті дані з реєстру страху-
вальників про взяття на облік страхувальника».

7. Частину першу статті 21 викласти в такій редакції:
«1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову 

політику, та Пенсійний фонд забезпечують захист інформації Державного ре-
єстру відповідно до законодавства».

8. Частину другу статті 23 викласти в такій редакції:
«2. Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціаль-

ного страхування зобов’язані надавати центральному органу виконавчої вла-
ди, що реалізує державну податкову політику, відомості про свої рахунки, від-
криті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для перерахуван-
ня на них страхових коштів та завчасно повідомляти про зміну таких рахунків.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податко-
ву політику, Пенсійний фонд, фонди загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування здійснюють обмін інформацією у випадках, передба-
чених цим Законом. Порядок здійснення такого обміну визначається цен-
тральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалі-
зує державну фінансову політику, спільно з Пенсійним фондом та фондами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування».

9. У статті 25:
пункт 7 частини одинадцятої викласти в такій редакції:
«7) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою фор-

мою звітності про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на 
доходи фізичних осіб (єдиного податку) накладаються штрафи, передбаче-
ні за порушення порядку подання інформації про фізичних осіб — платни-
ків податків у розмірах та порядку, встановлених статтею 119 Податкового ко-
дексу України»;

абзац третій частини чотирнадцятої викласти в такій редакції:
«Оскарження рішення органу доходів і зборів про застосування фінансових 

санкцій зупиняє перебіг строку їх сплати до винесення центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або судом рішен-
ня у справі. Строк сплати фінансових санкцій також зупиняється до ухвалення 
судом рішення у разі оскарження платником єдиного внеску вимоги про спла-
ту недоїмки, якщо застосування фінансових санкцій пов’язано з виникненням 
або несвоєчасною сплатою суми недоїмки».

10. У статті 26:
абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
«неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою 

звітності (відомостей) про нарахування єдиного внеску у складі звітності з по-
датку на доходи фізичних осіб (єдиного податку)»;

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
«3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податко-

ву політику, та Пенсійний фонд, його органи та посадові особи за розголо-
шення інформації про застрахованих осіб, невиконання або неналежне вико-
нання своїх обов’язків, визначених цим Законом, несуть відповідальність згід-
но із законом».

11. Абзац другий пункту 3 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» 
викласти в такій редакції:

«Перереєстрація платників страхових внесків та застрахованих осіб не здій-
снюється. Пенсійний фонд спільно з фондами загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування та центральним органом виконавчої вла-

ди, що реалізує державну податкову політику, проводить звірення платни-
ків страхових внесків у порядку, встановленому Пенсійним фондом спіль-
но з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня та реалізує державну фінансову політику, за погодженням із фондами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування».

12. У тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну податкову і митну політику» в усіх 
відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну фінансову політику» у відповідно-
му відмінку.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність 

із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набран-
ня ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Зако-
ном;

забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Установити, що з 1 січня 2021 року зазначені у цьому пункті нормативно-
правові акти до їх приведення у відповідність із цим Законом застосовуються 
в частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
19 вересня 2019 року
№ 115-IX

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 вересня 2019 р. № 879-р 
Київ

Про запровадження експериментального  
проекту щодо підвищення ефективності 

управлінських процесів  
у Секретаріаті Кабінету Міністрів України

Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону Украї-
ни від 22 березня 2018 р. № 2362-VIII «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного се-
редовища»:

1. Погодитися з пропозицією Міністра Кабінету Міністрів України стосов-
но запровадження експериментального проекту щодо підвищення ефектив-
ності управлінських процесів у Секретаріаті Кабінету Міністрів України з ви-
користанням програмного продукту системи електронного документообігу 
«IDoc», що надається розробником зазначеного програмного продукту та осо-
бою, яка має авторське право, для встановлення на серверах Секретаріату Ка-
бінету Міністрів України та тестового використання в рамках проекту на без-
оплатній основі.

2. Секретаріату Кабінету Міністрів України за участю розробника програм-
ного продукту забезпечити:

реалізацію експериментального проекту, зазначеного у пункті 1 цього роз-
порядження, прийняття в разі потреби необхідних розпорядчих актів та укла-
дення договорів; 

інформаційну підтримку реалізації експериментального проекту;
подання Кабінетові Міністрів України інформації про результати його ре-

алізації.
3. Установити, що:
експериментальний проект, зазначений у пункті 1 цього розпорядження, 

реалізується до 31 грудня 2020 року;
центральні органи виконавчої влади можуть приєднатися до експеримен-

тального проекту за рішенням відповідного керівника державної служби.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ
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температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 жовТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +6 +11 +8 +13 Черкаська +8 +13 +11 +16

Житомирська +5 +10 +8 +13 Кіровоградська +10 +15 +12 +17
Чернігівська +6 +11 +8 +13 Полтавська +7 +12 +14 +19
Сумська +6 +11 +12 +17 Дніпропетровська +7 +12 +18 +23
Закарпатська +1 +6 +11 +16 Одеська +10 +15 +13 +18
Рівненська +2 +7 +8 +13 Миколаївська +10 +15 +14 +19
Львівська +1 +6 +8 +13 Херсонська +10 +15 +20 +25
Івано-Франківська +1 +6 +8 +13 Запорізька +10 +15 +20 +25
Волинська +1 +6 +8 +13 Харківська +6 +11 +18 +23
Хмельницька +2 +7 +8 +13 Донецька +6 +11 +20 +25
Чернівецька +1 +6 +8 +13 Луганська +6 +11 +20 +25
Тернопільська +1 +6 +8 +13 Крим +10 +15 +20 +25
Вінницька +6 +11 +8 +13 Київ +8 +10  +10 +12
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Особливі сучасники презентували свої твори 
Олег ЧЕБАН,  

«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. На вінниччині 
ХХVІI обласний фестиваль твор-
чості і талантів дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями 
«Повір у себе» зібрав понад 120 
учасників, які представили по-
над півтисячі робіт в обласному 
краєзнавчому музеї. Усі роботи 
виконано з любов’ю та майстер-
но. Це твори образотворчого і 
декоративно-прикладного мис-
тецтва, дизайнові композиції із 
природного матеріалу, іграшки 
тощо.

«основна мета фестивалю — 
розвивати творчі здібності дітей 
та молоді з функціональними  об-
меженнями, самоствердження і 
реалізація талантів, їхня інтегра-
ція в суспільство», — каже дирек-
тор  департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержад-
міністрації Наталя Заболотна.

Свої праці представили учас-
ники віком 7—35 років. вони пе-
реможці районних та міських від-
біркових конкурсів, а також ви-
хованці центрів соціально-психо-
логічної реабілітації дітей та мо-
лоді з функціональними обме-
женнями. виставка  триває до 4 
жовтня. відвідувачі мають змо-
гу проголосувати за учасника, 
робота якого найбільше сподо-
балася.  Пам’ятні відзнаки отри-
має кожен, а  особливими дарун-
ками буде нагороджено 35 пере-
можців. 

Нагорода «Людина року» дочекалася  
Євгена Семидоцького у Сватовому

Іванка МІЩЕНКО  
для «Урядового кур’єра»

З ПОВЕРНЕННЯМ! На за-
лізничному пероні Сватового 
потяг із Києва зустрічала май-
же сотня людей. вони зібра-
лися, аби привітати марсового 
рейдового буксира «Яни Капу» 
Євгена Семидоцького, який 
понад дев’ять місяців перебу-
вав у полоні РФ, а тепер повер-
тався до рідного міста.

Упродовж усіх цих трагіч-
них днів сватівчани турбува-
лися за долю земляка. У груд-
ні минулого року місцеві жур-
налісти оголосили конкурс 
«Людина року», і саме Євген 
Семидоцький став його пе-
реможцем. Громадськість об-
рала його кандидатуру серед 
11 претендентів на це зван-

ня, з-поміж яких були лікарі та 
аграрії, громадські активісти, 
ветерани АТо, навіть священ-
нослужитель місцевої церкви 

ПЦУ. журналісти тоді підготу-
вали для переможця подарун-
ки — статуетку «Ніка» та руш-
ник, який вручну вишила міс-

цева майстриня Наталія Тол-
стова. Нагороди тоді переда-
ли матері моряка.

Про своє почесне звання 
Євген Семидоцький дізнався 
лише 20 вересня 2019 року на 
залізничному вокзалі рідного 
міста.

«Радий повернутися на Лу-
ганщину, в рідне Сватове. Тут 
просто чудово! Хочу подякува-
ти землякам — їхня підтримка 
відчувалася постійно», — ска-
зав він після численних обіймів 
і подарунків. Нині моряк продо-
вжує службу в одесі. Щоправ-
да, тепер у Євгена Семидоць-
кого є майже місяць для від-
починку. У батьківському домі 
він зустріне свій 21-й день на-
родження. Згодом юнак пла-
нує вступити до військово-мор-
ського вишу.

Коли кілометр 
дорівнює року 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. оригінальний подарунок до 80-річчя утворен-
ня Сумської області підготувала група любителів велосипедно-
го спорту краю. Із цієї нагоди вони здійснили 80-кілометрову ве-
лосипедну екскурсію історичними місцями області, зокрема села-
ми Сумського району Руднівкою, Кровним, Писарівкою, Іволжан-
ським, Битицею та іншими. Захід організувала Го «велоСумщи-
на» за підтримки відділу промоції і туризму Сумської оДА. 

особливо цікавими виявилися зупинки в Хотіні та Кияниці, які 
славляться давньою історією. Для велосипедистів тут провели екс-
курсії, під час яких ознайомили з будівлями, колишніми маєтками, 
старим цегляним мостом, парком тощо. 

У гіди йдуть жінки
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. У Микола-
єві запрацювала пер-
ша Школа екскурсово-
дів, у якій пройдуть на-
вчання 20 жінок. Саме 
на жінок, які хочуть у 
майбутньому відкрити 
власний бізнес у галу-
зі туризму, спрямовано 
проєкт, започаткова-
ний Го «Фонд розви-
тку м. Миколаєва» та 
департаментом еконо-
мічного розвитку Ми-
колаївської міськради. водночас реалізуватимуть міську програ-
му з розвитку туризму в обласному центрі. 20 жінок-екскурсоводів 
здобудуть теоретичну і практичну підготовку, оволодіють методич-
ними прийомами проведення екскурсій, навчаться складати марш-
рути, опанують психологічні методи роботи з різними групами ту-
ристів, а також поглиблено вивчать історію та пам’ятки Миколаєва. 
До закінчення навчання слухачі підготують авторську екскурсію.
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Зустріч пройшла дуже зворушливо й тепло:  
Євгену вручали квіти й подарунки

 «Вогонь Холодного Яру» постане в камені
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

МАЛІ МІСТА — ВЕЛИ-
КІ ВРАЖЕННЯ. У Кам’янці 
на Черкащині майстри з різ-
них куточків України працю-
ють над створенням скуль-
птур на честь видатних дія-
чів української історії. Незаба-
ром поблизу історичного му-
зею Кам’янського державно-
го історико-культурного запо-
відника постануть сім витво-

рів монументального мисте-
цтва, створивши алею Геро-
їв, присвячену видатним дія-
чам краю. Постаті з каменю-
пісковику, над якими працю-
ють семеро членів Національ-
ної спілки художників України, 
органічно доповнять весь ан-
самбль історико-культурних та 
природних пам’яток Кам’янки. 
Тема мистецьких робіт — «во-
гонь Холодного Яру». 

Проєкт утілює заповідник 
завдяки участі у грантовому 

конкурсі культурно-мистець-
ких проєктів «Малі міста — 
великі враження», організо-
ваному Міністерством куль-
тури.

У всіх скульпторів загальна 
тематика та завдання — ство-
рити образ борців за неза-
лежність України. Приміром, 
скульптор зі столиці Кий Дани-
лейко обрав для себе козаць-
ку тематику. Заплановано, що 
це буде козак, який грає на 
кобзі, оспівує події, які відбу-

валися. Митець з Івано-Фран-
ківська зобразить жінку-матір, 
яка оплакує дітей, що загину-
ли за волю України. 

Усі семеро скульпторів не-
втомно працюють над свої-
ми задумами, аби вже 14 жов-
тня, на День захисника Укра-
їни, проєкт загальною вартіс-
тю 750 тисяч гривень постав 
перед глядачами у вигляді за-
вершеного ансамблю з на-
звою «Кам’янська земля — 
край славетних героїв».
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