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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ:
«Вивчають різні версії 

падіння літака: ураження 
зенітною ракетою, 

зіткнення з БПЛА або іншим 
летючим об’єктом, 
руйнування й вибух 

двигуна з технічних 
причин, вибух 

усередині внаслідок 
теракту».

Захист працівників  
буде посилено 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ. Урядовий законопроєкт «Про працю» 
посилює права найманих працівників порівняно з чинним законо-
давством насамперед за рахунок більшої гнучкості та компенса-
ції. На своїй сторінці у Facebook міністр розвитку економіки, тор-
гівлі та сільського господарства Тимофій Милованов навів прикла-
ди: документ зберігає право працівника розірвати трудовий договір 
через письмове попередження за два тижні. При цьому найманим 
працівникам нададуть право попередження не лише письмово, а й 
в електронному вигляді, повідомляє УНІАН. 

«Сьогодні працівник може будь-коли розірвати трудовий договір, 
якщо його умови не виконуються. Так само можна й за новим зако-
нопроєктом. Але тепер працівник має письмово надати причини, а 
роботодавець виплатити компенсацію 50 денних зарплат. Звичай-
но, якщо сторони не дійдуть згоди щодо порушення, то спір вирі-
шить суд. Важливо тут, що тепер працівник захищений компенса-
цією», — аргументував міністр. Роботодавець також, як і нині, змо-
же розірвати трудову угоду, але з виплатою компенсації. Набагато 
більшої, ніж за чинною нормою.   

25,3 млрд дол. 
становлять міжнародні резерви 

України. Торік вони зросли на 22%, 
досягши історичного максимуму  

з грудня 2012 року

НАРЕШТІ. Наша держава повністю контролює свою 
газотранспортну систему та інтегрується в європейський 
ринок 

Статус надійного 
транзитера 
підтверджено вкотре

Секретар РНБО про ретельне публічне розслідування 
обставин загибелі нашого авіалайнера поблизу Тегерана   

5 8 
ДОКУМЕНТИ

Патріотично налаштовані 
жителі Полтави вишивають 
на полотні країну  
і залучають до цього  
всіх українців

ПРОЄКТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання виплати 
пенсій, грошової допомоги та 
заробітної плати працівникам 
бюджетних установ»
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Заручники попередників
АГРАРНА ПОЛІТИКА. Щоб довести несправедливість схеми розподілу державної підтримки 
аграрного сектору, яка діє з 2018 року, сільгоспвиробники мусили звернутися до суду

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»  

Останнім часом припинили на
давати державну допомогу 

на підтримку фермерських гос

подарств. Мало того, серед сіль
госпвиробників поширюються 
чутки, нібито вони муситимуть 
повертати кошти, отримані про
тягом 2018 року. Звідки такі чут
ки, варто пояснити докладніше. 

У 2017 році було скасова
но спеціальний режим спла
ти ПДВ для агропідприємств. 
Щоб частково компенсувати 
завдані аграріям збитки, уряд 
вирішив надати їм фінансову 

допомогу — так звану квазі
акумуляцію ПДВ. Але форму
ла розподілу дотації містила 
грубу помилку, якщо це справ
ді помилка, а не обдумана дія. 
Через цю нібито помилку гос

подарства, що займалися од
ночасно тваринництвом і рос
линництвом (а таких дуже ба
гато серед малих та се
редніх), дотації майже не 
отримували.

Вітчизняні підземні сховища газу відіграють ключову роль у роботі всієї ГТС 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 грудня 2019 р. № 1266-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття  
посади Голови Державної служби охорони  

культурної спадщини
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 

оголосити з 28 грудня 2019 р. конкурс на зайняття посади Голови Державної служ-
би охорони культурної спадщини з визначенням умов проведення конкурсу згідно 
з додатком.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 11 грудня 2019 р. № 1266-р 

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади  

Голови Державної служби охорони культурної спадщини
Загальні умови

1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень керівника державної служби Державної служби охо-

рони культурної спадщини;
2) реалізація державної політики у сферах охорони культурної спадщини, музей-

ної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей;
3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 24 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії — відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу».

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призна-
чення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом 
повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або 
переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття 

посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р.,  
№ 28, ст. 1116; 2019 р., № 78, ст. 2695);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкур-
су на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,  
ст. 1116; 2019 р., № 78, ст. 2695), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід робо-

ти на відповідних посадах;
3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-

ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 бе-
резня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, 
ст. 1604). Заява подається у разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 12 години 24 січня 2020 р. виключно через Єди-
ний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів — м. Київ, вул. 
Прорізна, 15, 10 година, 28 січня 2020 року.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 
особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Губа Мак-
сим Олександрович (256-00-01, e-mail: guba.maxim@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи  — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії 
«А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників струк-
турних підрозділів в органах місцевого самоврядуван-
ня чи досвід роботи на керівних посадах у сферах охо-
рони культурної спадщини, музейної справи, виве-
зення, ввезення та повернення культурних цінностей 
— не менше трьох років або досвід реформування чи 
управління змінами у великих організаціях

3. Володіння державною  
мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння іноземною  
мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіцій-
них мов Ради Європи (англійська та/або французька)
Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги
1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів ді-

яльності і розвитку організації та встановлення її чіт-
ких цілей і завдань; 

- вміння та досвід у створенні ефективних команд, 
вміння налагодити ділові та водночас доброзичливі 
відносини із співробітниками;
- вміння делегувати повноваження та управляти ре-
зультатами діяльності;
- ініціювання змін, здатність та досвід у формуванні 
організаційної культури, в якій більше за все цінують-
ся доброчесність та досягнення результатів;
- відкритість, широкий світогляд, вміння слухати ін-
ших, адекватна оцінка власних якостей

2. Комунікація  
та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони 
та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, 
сприймати та викладати думку, толерантність до ін-
шої точки зору;
- вміння впевнено виступати перед аудиторією, чітко і 
послідовно доносити думку, вміння вести діалог;
- вміння аргументовано та ефективно доводити свою 
точку зору

3. Досягнення  
результатів

- здатність та досвід чіткого бачення результатів і пла-
нування діяльності організації та співробітників;
- вміння визначати пріоритети та зосереджувати зу-
силля для досягнення результатів діяльності;
- вміння та досвід у запобіганні та ефективному подо-
ланні перешкод;
- здатність до аналізу ситуації;
- вміння проводити оцінку гендерного впливу під час 
формування, реалізації та оцінювання державної по-
літики;
- висока самоорганізація

4. Стресостійкість - вміння управляти своїми емоціями, здатність до збе-
реження оптимізму в складних ситуаціях;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворот-
ного зв’язку, зокрема критики;
- здатність та досвід у прийнятті оптимальних рішень 
в стресових ситуаціях

5. Абстрактне мислення - здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 грудня 2019 р. № 1403-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу  
на зайняття посади Голови Державної 

служби морського та річкового транспорту
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну 

службу» оголосити з 3 січня 2020 р. повторний конкурс на зайняття посади Голови 
Державної служби морського та річкового транспорту з визначенням умов проведен-
ня конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2019 р. № 1403-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади Голови  

Державної служби морського та річкового транспорту
Загальні умови

1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень керівника державної служби Морської адміністрації;
2) реалізація державної політики у сфері морського та річкового транспорту, тор-

говельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-
гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морсько-
му та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної 
промисловості);

3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 24 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу».

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — при-
значення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з 
правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один 
строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного ор-
гану.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття 

посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р.,  
№ 28, ст. 1116; 2019 р., № 78, ст. 2695);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкур-
су на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,  
ст. 1116; 2019 р., № 78, ст. 2695), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід робо-

ти на відповідних посадах;
3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-

ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 бе-
резня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, 
ст. 1604). Заява подається у разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 18 години 21 січня 2020 року виключно через Єди-
ний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів — м. Київ, вул. 
Прорізна, 15, 10 година, 24 січня 2020 року.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 
особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Іванова 
Світлана Миколаївна (256-00-01, e-mail: ivanova@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи  — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії 
«А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників струк-
турних підрозділів в органах місцевого самоврядуван-
ня чи досвід роботи на керівних посадах у сфері мор-
ського та річкового транспорту, торговельного море-
плавства, судноплавства на внутрішніх водних шля-
хах, навігаційно-гідрографічного забезпечення море-
плавства, а також у сфері безпеки на морському та 
річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплав-
ства суден флоту рибної промисловості) — не менше 
трьох років або досвід реформування чи управління 
змінами у великих організаціях

3. Володіння державною  
мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння іноземною  
мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіцій-
них мов Ради Європи (англійська та/або французька)
Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги
1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів ді-

яльності і розвитку організації та встановлення її чіт-
ких цілей і завдань; 
- вміння та досвід у створенні ефективних команд, 
вміння налагодити ділові та водночас доброзичливі 
відносини із співробітниками;
- вміння делегувати повноваження та управляти ре-
зультатами діяльності;
- ініціювання змін, здатність та досвід у формуванні 
організаційної культури, в якій більше всього ціняться 
доброчесність та досягнення результатів;
- відкритість, широкий світогляд, вміння слухати ін-
ших, адекватна оцінка власних якостей

2. Комунікація  
та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони 
та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, 
сприймати та викладати думку, толерантність до ін-
шої точки зору;
- вміння впевнено виступати перед аудиторією, чітко і 
послідовно доносити думку, вміння вести діалог;
- вміння аргументовано та ефективно доводити свою 
точку зору

3. Досягнення  
результатів

- здатність та досвід чіткого бачення результатів і пла-
нування діяльності організації та співробітників;
- вміння визначати пріоритети та фокусувати зусилля 
для досягнення результатів діяльності;
- вміння та досвід у запобіганні та ефективному подо-
ланні перешкод;
- здатність до аналізу ситуації;
- вміння проводити оцінку гендерного впливу під час 
формування, реалізації та оцінювання державної по-
літики;
- висока самоорганізація

4. Стресостійкість - вміння управляти своїми емоціями, здатність до збе-
реження оптимізму в складних ситуаціях;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворот-
ного зв’язку, зокрема критики;
- здатність та досвід у прийнятті оптимальних рішень 
в стресових ситуаціях

5. Абстрактне мислення - здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»

ОГОЛОШЕННЯ  
ПрАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

У зв’язку із втратою бланків договорів/полісів страхування цивільно-пра-
вової відповідальності власників наземних транспортних засобів, вважати 
недійсними наступні бланки полісів:  

AI6386447, AI6386151, AI6386164, AI6386225, AI4027898, AI4027899, 
AI4027900, AI4027892, AI4027893, AI4027894, AI4027895, AI4027896, 
AI4027897, AI4027891, AI8868654, AI9418148, AI9417452, AI9417453,  
AI9417454, AI9417455, AI9417456, AI9417457, AI9417416, AI9417451, 
AI7741459, AE3848161, AI8458296, AI8591126, AI1009780, AI6493043,  
AI6490307, AI6490308, AI6490309, AI6490310, AI6490323, AI6490324,  
AI6490287, AI6490306, AE7852724, AE7852726, AE7852727, AE7852728, 
AC0062301, AC0062302, AC0062303, AC0062340, AC0063151, AC3812745,  
AK1268823, AK4802895, AK6012722, AK6012723, AI6382595, AC8376650,  
AC8373225, AC0060716, AI8459706, AI6490958, AB4986351, AB4982451,  
AB4982463, АЕ4402292, АВ1146611, АВ5077421, АВ4982424.

Наказ № 33 від 27.12.2019 р.

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку
1. Повна назва документа державного планування:
Генеральний план смт Іванків Іванківського району Київської області.
У звіті про стратегічну екологічну оцінку Генерального плану смт Іванків проведена оцінка впливу на складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, во-

ду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально-економічні на-
слідки, поводження з відходами тощо).

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Іванківська селищна рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з 28 грудня 2019 року та триває до 28 січня 2020 року.
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження і пропозиції громадськості нада-

ються у письмовому та електронному вигляді.
в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стра-

тегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:
Іванківська селищна рада: Київська обл., смт Іванків, вул. І. Проскури, 47.
Тел. 5-18-76; адреса сайту  http://ivankiv-sr.gov.ua/
Відповідальна особа: секретар ради Салій Ольга Станіславівна.
г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:
Іванківська селищна рада: Київська обл., смт Іванків, вул. І. Проскури, 47.
Тел. 5-18-76; e-mail: isr.08@ukr.net
Строки подання зауважень та пропозицій: до 28 січня 2020  року. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Київський районний суд м. Полтави викликає Порохню Євгена Олексійови-
ча, 03.07.1994 р.н. (останнє відоме місце проживання м. Полтава, вул. Зіньків-
ська, 44) як обвинуваченого в судове засідання по кримінальному провадженню 
№552/3764/19 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 cт. 408, ч. 1 cт. 258-3 КК України. Судове засідання відбудеть-
ся 14 січня 2020 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Полтава, 
пров. Хорольського, 6, каб. №19, зал судових засідань №8 (каб. 19). В разі неяв-
ки справу буде розглянуто за Вашої відсутності. 

Суддя О. С. Калько

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 
Номер лота: GL6N016079; GL3N016080; GL6N016081; GL3N016082; GL3N016083
Короткий опис активів (майна) в лоті Права вимоги за 5 кредитними договорами, укладеними з фізичними особами
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: 

20.02.2020

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціо-
ну по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale 

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/ 
46067-asset-sell-id-253373

Вважати недійсними загублені 
судновий квиток серія МС №026001 
та свідоцтво про придатність малого 
судна до плавання №3-711649 на ма-
лий плавзасіб UMS-600,  державний 
номер УЗД-26-К, що належить Дер-
жавній Азовській морській екологіч-
ній інспекції. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 СічНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 +1 +6 Черкаська -2 +3 +1 +6

Житомирська -2 +3 +1 +6 Кіровоградська -2 +3 +1 +6
Чернігівська -2 +3 0 +5 Полтавська -2 +3 0 +5
Сумська -2 +3 0 +5 Дніпропетровська -2 +3 +1 +6
Закарпатська +2 -3 +1 +6 Одеська -2 +3 +3 +8
Рівненська -2 +3 +1 +6 Миколаївська -2 +3 +1 +6
Львівська -2 +3 +1 +6 Херсонська -2 +3 +1 +6
Івано-Франківська -2 +3 +1 +6 Запорізька -2 +3 +1 +6
Волинська -2 +3 +1 +6 Харківська -2 +3 -2 +3
Хмельницька -2 +3 +1 +6 Донецька -2 +3 -2 +3
Чернівецька -2 +3 +1 +6 Луганська -2 +3 -2 +3
Тернопільська -2 +3 +1 +6 Крим 0 +5 +5 +10
Вінницька -2 +3 +1 +6 Київ 0 +2 +3 +5

Укргiдрометцентр

Навіщо освітомобіль 
їздить селами? 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВАРІАНТ. Більш як 10 років тому на Сумщині запровадили нову 
форму роботи з учнями — виїзди пересувного навчального закладу у 
сільські населені пункти, щоб надавати тамтешнім школярам додат-
кові освітні послуги.  Як повідомили в обласному центрі позашкіль-
ної освіти та роботи з талановитою молоддю, який запровадив цю но-
вацію, за цей час освітомобіль з педагогами побував у багатьох се-
лах краю, де учні залюбки набували нових і потрібних для себе знань 
і навичок. Цими днями пересувний заклад відвідав село Олексіївку, 
що недавно ввійшло до складу Хотінської ОТГ Сумського району. Там 
для охочих провели майстер-класи й уроки з туризму, робототехні-
ки, краєзнавства, вишивки, деяких видів спорту, зокрема орієнтуван-
ня тощо. У планах освітян — виїхати у школи ще двох новостворених 
ОТГ з однаковою назвою — Миколаївська, але різних районів — Бі-
лопільського та Сумського. Загалом найближчим часом головну ува-
гу педагогів буде приділено саме об’єднаним територіальним грома-
дам для підтримки становлення та розвитку їхніх опорних і не тільки 
шкільних закладів. 

Харків’янка 
допомагає рятувати 
австралійських тварин

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ЧУЖОЇ БІДИ НЕ БУВАЄ. Внаслідок велетенських лісових пожеж в 
Австралії з жовтня минулого року вигоріло майже 6 мільйонів гекта-
рів лісу. Вогонь знищив 480 мільйонів ссавців, птахів і рептилій, загину-
ли близько 8 тисяч коал і сотні тисяч інших тварин. На заклик екологів 
про допомогу відгукнулися тисячі людей доброї волі з усіх куточків сві-
ту. Харків’янка Юлія іваненко також долучилася до порятунку мешкан-
ців австралійських лісів. Вона на прохання рятувальників шиє мішечки 
та ковдри. «Щодня надходять уточнені дані потреб. Мішечки, які треба 
пошити, містять кілька кишеньок. На кожну зовнішню просять робити 
три внутрішні, щоб їх можна було вийняти і випрати», — повідомила на 
своїй сторінці у фейсбуці волонтерка. Лісові пожежі, які знищили май-
же 1000 будинків і в них згоріло 25 осіб, не вщухають. 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. Понад сотня учнів 
взяла участь в обласній крає-
знавчій конференції «Луганщи-
на — мій рідний край». Працю-
вали за напрямами трьох сек-
цій. Зокрема  «Захисники Віт-
чизни — учасники антитеро-
ристичної операції в Луганській 

та Донецькій областях, волон-
тери».

«Вразила робота Валерії Ку-
ліш зі Старобільська.  Дівчина 
розповідала про батька, який за-
гинув, захищаючи Україну в до-
бровольчому батальйоні «Ай-
дар», і навіть написала вірш 
«Розмова з батьком». із Бутів-
ки, села, де народився іван Ку-
ліш, приїхав хлопець Євген Ко-

лесніков,  який теж розповідав 
про нього. Тобто дві роботи на 
одну тему — це завжди цікаво», 
— ділиться враженнями член 
журі підполковник, офіцер гру-
пи цивільно-військового співро-
бітництва оперативно-тактично-
го угруповання «Північ» Сергій 
Яровенко. 

За його словами, два десятки 
юних дослідників військової істо-

рії Луганщини працювали саме 
в цій секції. і кожне досліджен-
ня, кожен виступ був своєрідним, 
розкривав чиюсь долю, показу-
вав на прикладах героїзм зви-
чайних учасників неоголошеної 
війни — і військових, і волонте-
рів. Журі відзначило високий рі-
вень виступів учасників конфе-
ренції та побажало успіхів у по-
дальших дослідженнях.

«Різдвяні традиції» задля потреб сиротинця
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. Для хлоп-
чиків і дівчаток 5—10 років у 
Тернополі організували каз-
ковий вечір «Різдвяні тради-
ції». Він був не простим, а бла-
годійним. Кошти збирали для 
потреб місцевого дитячого бу-
динку «Малятко». 

Батьки разом з психологом 
іриною Дмитришин розгляда-
ли тему вигоряння у вихован-

ні сина чи доньки. Малеча тим 
часом уся була в полоні диво-
вижних історій. Казковою фе-
єю Цукеркою-Полуницею для 
них стала знана тернопільська 
письменниця, засновниця ди-
тячої креативної студії «іРИс-
ка» ірина Мацко. Вона чита-
ла власну казку «Дідусь Мако-
ве Зернятко», розповідала про 
народні різдвяні звичаї. Ра-
зом із дітьми пані ірина коля-
дувала, гралася в ігри, прово-
дила конкурси, фотографува-

лася. Діти перевтілювалися у 
різні образи: чарівників, зайчи-
ків і, звісно ж, у янголів та Сан-
та Клаусів. Цукерка-Полуни-
ця організувала казковий розі-
граш, під час якого малеча ма-
ла змогу виграти книжечку. На 
переконання ірини Мацко, каз-
ку в житті можемо створити са-
мі для себе і для когось, голо-
вне — щире бажання.

Доброчинний вечір наповни-
ли не лише читанням і слухан-
ням казки, колядуванням, заба-

вами, а й подбали про майстер-
клас. На ньому діти творили ви-
роби власними руками разом 
з батьками. ірина Мацко і пое-
теса Мирослава Стульківська 
запропонували зробити різд-
вяний підсвічник з апельсино-
вих шкірок, пахучої гвоздики, 
ялинкових гілок і шишок, ста-
рих компакт-дисків. Гастропаб 
NATURA, де відбувалося бла-
годійне дійство «Різдвяні тра-
диції», пригостив усіх імбирним 
чаєм і смачним пирогом.

Конкурс імені наймолодшого бібліотекаря
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ ЮНИХ. У Доне-
цькій області розпочався Все-
український інклюзивний літе-
ратурний конкурс для дітей та 
юнацтва імені Дмитра Ружеви-
ча. Цей творчий захід організу-
вали для вшанування пам’яті ко-
лишнього наймолодшого в Укра-
їні директора приватної бібліо-
теки. Важка хвороба прикува-
ла хлопчика до інвалідного віз-
ка, та він, попри все, вів дуже ак-
тивний спосіб життя. У 2015 ро-
ці став збирати книжки, і завдя-
ки проєкту «Дмитрикова пош-
та» до бібліотеки села Сергіївка 
Слов’янського району, яку очо-
лив на громадських засадах, на-
дійшла велика кількість книжок з 
усіх куточків України. Дмитро по-
товаришував з багатьма вітчиз-
няними письменниками, відвідав 
Книжковий арсенал у Києві й на-
віть встиг виконати свою найза-
повітнішу мрію:  побував у музеї 
Гаррі Поттера у Великій Британії. 
На жаль, невиліковна хвороба не 
дала змоги здійснити інші плани 
й наміри: у грудні 2018-го Дмитро 
Ружевич помер 15-річним. 

Організація і проведення кон-
курсу має за мету популяризу-
вати українську книжку, чим за-
ймався юний збирач, і форму-
вати у суспільстві толерантне 
ставлення до осіб з інвалідніс-
тю. Цей захід на прикладі Дми-
тра Ружевича покликаний залу-

чати дітей і юнаків з фізични-
ми особливостями до активно-
го творчого життя. Тому хоч на 
конкурс приймають оповідання 
на тему інклюзії, вони мають 
бути не про хворобу чи інвалід-
ність, а про особистість, здатну 
подолати важкі випробування. 

Рукописи від авторів віком 
до 18 років прийматимуть до 
1 березня 2020 року. На пе-
реможців очікують набори су-
часних українських книжок, 
цінні подарунки і рік творчої 
промоції від видавничого цен-
тру «12».  
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Приклад Дмитра Ружевича покликаний залучати дітей і юнаків з фізичними особливостями 
до активного творчого життя

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
де

па
рт

ам
ен

ту
 о

св
іт

и 
Л

уг
ан

сь
ко

ї О
Д

А

Понад сотня учнів узяла участь в обласній краєзнавчій конференції «Луганщина — мій рідний край»

Нащадки добровольців та волонтерів 
розповіли про свою Луганщину
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