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Про Національну стратегію розбудови безпечного  

і здорового освітнього середовища  
у новій українській школі

З метою забезпечення додержання конституційних прав та свобод дитини, гаран-
тій з охорони дитинства, реалізації прав дітей на освіту, безпечне для життя і здоров’я 
освітнє середовище, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Схвалити Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього се-
редовища у новій українській школі (додається).

2. Кабінету Міністрів України щорічно затверджувати план заходів з реалізації Націо-
нальної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій укра-
їнській школі, схваленої цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м.Київ
25 травня 2020 року
№195/2020

СХВАЛЕНО 
Указом Президента України 

від 25 травня 2020 року № 195/2020
НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ 

розбудови безпечного і здорового освітнього середовища  
у новій українській школі

І. Загальні положення
Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у но-

вій українській школі (далі — Національна стратегія) розроблена на основі аналізу су-
часного стану освітнього середовища та забезпечення охорони життя і здоров’я учасни-
ків освітнього процесу.

Розроблення Національної стратегії обумовлене необхідністю побудови безпечного та 
здорового освітнього середовища у новій українській школі для забезпечення прав дітей 
на освіту, охорону здоров’я, створення умов для надання учням якісних освітніх та медич-
них послуг. Формування безпечного та здорового освітнього середовища сприятиме кра-
щій реалізації інтелектуального, фізичного, соціального та емоційного розвитку учнів, їх 
потенціалу, а також матиме позитивний вплив на стан громадського здоров’я, економіки 
та демографії в цілому в Україні.

Національна стратегія ґрунтується на тому, що учні повинні оволодіти знаннями, умін-
нями, навичками, способами мислення стосовно:

створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у по-
всякденному житті (у побуті, під час навчання та праці тощо), так і в умовах надзвичай-
них ситуацій;

основ захисту здоров’я та життя людини від небезпек, оцінки існуючих ризиків серед-
овища та управління ними на індивідуальному рівні;

формування індивідуальних характеристик поведінки та звичок, що забезпечують не-
обхідний рівень життєдіяльності (відповідно до потреб, інтересів тощо), достатній рівень 
фізичної активності та здорове довголіття;

усвідомлення важливості здорового способу життя та гармонійного розвитку, високої 
працездатності, духовної рівноваги, збереження та поліпшення власного здоров’я (підви-
щення імунітету, уникнення різних захворювань, підтримання нормальної ваги тіла тощо);

моделей безпечної та ненасильницької міжособистісної взаємодії з однолітками та 
дорослими у різних сферах суспільного життя;

знань і навичок здорового, раціонального та безпечного харчування, здійснення усві-
домленого вибору на користь здорового харчування;

усвідомлення цінності життя та здоров’я, власної відповідальності та спроможності 
зберегти та зміцнити здоров’я, підвищити якість свого життя.

Надзвичайно важливим є оволодіння всіма зазначеними компетенціями не лише здо-
бувачами освіти, їх батьками, педагогічними працівниками, наставниками, асистентами, 
а й іншими особами, які працюють із дітьми шкільного віку, забезпечують їх навчання, 
виховання та розвиток.

Національна стратегія розроблена на виконання Указу Президента України від 7 груд-
ня 2019 року № 894 «Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей» та кон-
кретизує основні напрями реалізації розбудови безпечного і здорового освітнього серед-
овища відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 
року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344; Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 14 грудня 2016 року № 988; Концепції розвитку охорони психічного здоров’я 
в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2017 року № 1018, та Національного плану заходів щодо неінфекційних за-
хворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку, затвердженого розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року № 530.

Національна стратегія розроблена з урахуванням стратегічних документів Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, зокрема Глобальної стратегії охорони здоров’я жінок, дітей 
і підлітків на 2016 — 2030 роки, розробленої на підтримку Цілей сталого розвитку, та від-
повідно до Конвенції ООН про права дитини.

Формування та застосування учнями компетентностей, необхідних для здорового та 
безпечного життя, сприятиме досягненню глобальних цілей сталого розвитку, проголо-
шених ООН (резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 року № 70/1) і під-
триманих Україною відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2019 року № 
722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

Національна стратегія визначає мету, стратегічні цілі, принципи, завдання та підходи у 
формуванні безпечного і здорового освітнього середовища для органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального за-
хисту, учасників освітнього процесу, громадськості.

ІІ. Сучасний стан розбудови безпечного і здорового освітнього середовища  
та проблеми, які потребують вирішення

Учні та педагогічні працівники потребують такого стану освітнього середовища, в яко-
му вони відчуватимуть фізичну, психологічну, інформаційну та соціальну безпеку, ком-
форт і благополуччя. Батьки учнів як учасники освітнього процесу, що зацікавлені в існу-
ванні максимально безпечного освітнього середовища, здатного забезпечити належні і 
безпечні умови навчання, виховання, розвитку дітей, для досягнення цих цілей мають до-
лучатися та активно сприяти формуванню у дітей гігієнічних навичок та засад здорово-
го і безпечного способу життя.

Безпечне і здорове освітнє середовище є сукупністю умов у закладі освіти, що уне-
можливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або мо-
ральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/
або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних 
даних, безпеки харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шля-
хом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-
якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поши-
рення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з вико-
ристанням кіберпростору, а також унеможливлюють вживання на території закладу осві-
ти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин.

Формування безпечного і здорового освітнього середовища вимагає вирішення низ-
ки проблем, зокрема, пов’язаних із фізичним, психологічним насильством та булінгом 
(цькуванням), безвідповідальним використанням Інтернету, недостатньою готовністю пе-
дагогічних працівників запобігати та протидіяти насильству та булінгу (цькуванню) серед 
учасників освітнього процесу, непопулярністю серед дітей та підлітків культури здоро-
вого харчування, малорухливим способом життя, належним рівнем їх медичного забез-
печення, а також загалом несистемним підходом до формування культури здорового та 
безпечного способу життя у суспільстві, недостатністю співпраці різних соціальних інсти-
туцій у подоланні зазначених проблем.

Так, за даними опитування, проведеного у 2018 році Українським інститутом соці-
альних досліджень імені Олександра Яременка, 38 відсотків учнів-респондентів ставали 
жертвами образ протягом останніх двох місяців, а ображали інших у цей період 35 відсо-
тків учнів. Поширеним явищем стала і практика цькування в Інтернеті (кібербулінг). На-
сильство та булінг (цькування) призводять до миттєвих та віддалених медичних, соціаль-
них та економічних проблем. Наслідки можуть позначатися протягом усього життя. Се-
ред них — проблеми із психічним здоров’ям, фізичні травми, рання вагітність та пробле-
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ми з репродуктивним здоров’ям, антисоціальна поведінка, інфекційні та неінфекційні за-
хворювання, зниження академічної успішності та припинення навчання.

Однією з головних проблем здоров’я дітей є поширення надлишкової ваги тіла та 
ожиріння. Згідно зі статистичними даними Міністерства охорони здоров’я України за 
2017 рік з 7 млн 615 тис. дітей віком до 17 років 13,3 відсотка страждали на ожиріння, і 
щороку в Україні фіксується приблизно 15,5 тис. нових випадків дитячого ожиріння. Ді-
ти з ожирінням більше піддаються ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу та серце-
во-судинних захворювань, вони досить часто потерпають від стигми та дискримінації і, як 
наслідок, розвитку психологічних проблем та соціальної ізоляції. Причинами поширення 
надлишкової ваги та ожиріння серед дітей і підлітків переважно є нераціональне харчу-
вання та малорухливий спосіб життя.

За даними опитування Всесвітньої організації охорони здоров’я в рамках проекту 
«Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді», у 2018 році 87,6 відсотка хлоп-
ців та 93,6 відсотка дівчат станом на час опитування не курили, що свідчить про позитив-
ну тенденцію порівняно з аналогічними даними 2014 року. При цьому вживання спирт-
них напоїв залишалося досить поширеним серед підлітків — 40 відсотків учнів хоча б 
один раз вживали алкоголь. Серед 17-річних їх частка сягала 61 відсоток, вона збільши-
лася з 2014 року на 17 відсотків (у 2014 році мали досвід уживання алкоголю в серед-
ньому 44,8 відсотка); 22,8 відсотка учнів уживали алкоголь протягом останнього місяця 
(42 відсотки 17-річних). Кожен п’ятий, хто вживав алкоголь, робив це приблизно три — 
п’ять днів на місяць.

Статевий досвід до 18 років мали 40,3 відсотка хлопців та 27,8 відсотка дівчат. Із тих, 
хто отримав статевий досвід до повноліття (34 відсотки), отримали його саме до 15 ро-
ків, а 30 відсотків тих, хто має статевий досвід, не користуються презервативами. Осно-
вним джерелом знань щодо статевих стосунків 58 відсотків підлітків назвали Інтернет.

Психічне здоров’я та благополуччя учнів є таким самим ключовим елементом, як і 
фізичне здоров’я. Порушення депресивного спектра, підвищений рівень тривожності та 
агресивності, самоушкоджувальна поведінка та суїцидальні спроби — одні з найпоши-
реніших проявів порушення психологічного благополуччя серед дітей та підлітків. Про-
блеми із психічним здоров’ям у дітей можуть призвести до погіршення результатів на-
вчання, фізичного здоров’я, нестійких соціальних зв’язків та майбутніх перспектив само-
реалізації, а також різного роду девіантних форм поведінки. Відповідно додаткової ува-
ги потребує профілактика психічних розладів, просвітницька робота з питань психо- та 
медіагігієни, розвиток та підвищення якості психологічних послуг у закладах освіти, пер-
винної медичної допомоги, а також підтримка психічного здоров’я дітей та інших учас-
ників освітнього процесу.

Проблемою, яка потребує розв’язання, є низький рівень культури безпечної, здорової 
поведінки та ненасильницької взаємодії у дітей шкільного віку, інших учасників освітньо-
го процесу, погіршення стану здоров’я учнів, недостатній рівень доступності, безпечності 
і комфортності умов шкільного навчання.

Причинами такої проблеми є:
відсутність у переважної більшості дітей звичок здорового і безпечного способу жит-

тя, у тому числі здорового харчування, низький рівень їх рухової активності, недостат-
ня сформованість у них навичок безпечної поведінки та ненасильницької, безконфлік-
тної комунікації;

уразливість дітей шкільного віку під час використання Інтернету, нестача навичок без-
печної поведінки в інформаційному середовищі, неконтрольований доступ до Інтернету 
під час освітнього процесу;

недостатній рівень ефективності освіти, яка забезпечує соціальний і 
здоров’язбережувальний компоненти навчання, медіа- та цифрову грамотність учнів, що 
можуть сприяти безпечній життєдіяльності, збереженню та зміцненню здоров’я, веден-
ню здорового способу життя, безпечній комунікації;

недостатність і зношеність матеріально-технічної бази закладів освіти, що необхідна 
для здобуття якісної освіти та всебічного розвитку дітей, у тому числі для забезпечення 
здоров’язбережувального компонента навчання, а також для забезпечення здорових та 
нешкідливих умов навчання;

недостатня увага до створення у закладах освіти умов, що забезпечують фізичну без-
пеку та доступність освітнього середовища для всіх учнів, у тому числі з особливими 
освітніми потребами (відповідність вимогам пожежної, санітарно-епідеміологічної, еко-
логічної безпеки, будівельним нормам з урахуванням принципів універсального дизайну 
та/або розумного пристосування);

відсутність ефективного та системного підходу в закладах освіти щодо попередження 
та реагування на прояви насильства та булінгу (цькування);

неналежні умови для організації достатнього, якісного, безпечного, збалансованого 
харчування дітей у закладах освіти;

відсутність стандартизованих норм харчування (в тому числі для дітей, які потребують 
спеціального дієтичного харчування) та фізичної активності відповідно до фізіологічних 
потреб учнів та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, що є бар’єром для 
формування знань та навичок здорового і безпечного способу життя;

застарілі державні санітарні правила і норми щодо влаштування, утримання закладів 
освіти та організації освітнього процесу та інші санітарні правила і норми у сфері освіти;

недостатній рівень медичного обслуговування дітей шкільного віку;
недостатньо ефективний психологічний супровід учасників освітнього процесу;
низький рівень залучення батьків до формування гігієнічних навичок та засад здоро-

вого і безпечного життя їх дітей;
недостатнє використання ресурсів взаємодії та партнерства між учасниками освітньо-

го процесу, закладами освіти і закладами охорони здоров’я, закладами культури, соці-
альними службами, правоохоронними органами, іншими державними органами, органа-
ми місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також ресурсів волонтер-
ської допомоги за відповідними напрямами.

III. Мета, стратегічні цілі та основні завдання Національної стратегії
Метою Національної стратегії є формування безпечних, комфортних та здорових 

умов навчання в закладах освіти, освітнього середовища, яке забезпечує оволодіння 
учнями компетентностями, необхідними для життя, формування культури безпечної та 
здорової поведінки. 

Національна стратегія ґрунтується на принципах:
пріоритету прав і свобод дитини, забезпечення прав на освіту, охорону здоров’я, без-

печні умови навчання та праці;
доступу учнів до навчання, виховання, розвитку в здоровому та безпечному освітньо-

му середовищі без дискримінації за будь-якою ознакою;
відповідальної взаємодії відповідно до компетенції всіх учасників освітнього процесу, 

державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та орга-
нізацій, громадських об’єднань у забезпеченні належних і безпечних умов навчання, ви-
ховання, розвитку учнів, а також формування у них гігієнічних навичок та засад здоро-
вого способу життя;

стимулювання особистої відповідальності людини за збереження та зміцнення 
здоров’я, забезпечення безпеки власної життєдіяльності та перетворення здорового та 
безпечного способу життя у повсякденну практику;

міжсекторального співробітництва та координації, комплексного підходу до організа-
ції здорового та безпечного освітнього середовища;

наукової доказовості підходів до розбудови безпечного та здорового середовища.
Реалізацію Національної стратегії передбачається здійснювати за такими стратегіч-

ними цілями:
здоров’язбережувальна складова освіти — зміст освіти та методики навчання фор-

мують в учнів компетентності, необхідні для здорового та безпечного життя, сприяють 
ухваленню рішень учнями щодо власного здоров’я, його збереження та дотримання здо-
рового способу життя;

комплексність розвитку фізичної культури та посилення рухової активності — підви-
щити рівень фізичної активності учнів шляхом формування та реалізації комплексного 
підходу до фізичного розвитку в закладах освіти, що передбачає навчальні заняття з фі-
зичної культури, загальну рухову активність учнів, широке залучення працівників закла-
дів освіти, батьків та місцевих громад до культури фізичної активності;

розбудова системи здорового харчування, формування культури харчування та пра-
вильних харчових звичок — забезпечити учнів їжею та напоями, які відповідають су-
часним принципам здорового харчування, рекомендаціям Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України, сформувати культуру здорово-
го харчування, правильних харчових звичок, основ здорового харчування та здорово-
го способу життя;

удосконалення медичного обслуговування учнів та працівників закладів освіти — 
створення умов для медичного обслуговування дітей шкільного віку, проведення щоріч-
них медичних оглядів, моніторингу стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактич-
них заходів, у тому числі профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, ви-
явлення чинників ризику та потенційних проблем із здоров’ям, забезпечення супроводу 
дітей шкільного віку із хронічними захворюваннями та надання екстреної медичної до-

помоги у випадку невідкладних станів, а також здійснення постійного спостереження за 
станом їх здоров’я та розвитком;

ефективне психологічне забезпечення освітнього процесу — створення в закладі 
освіти умов, які сприяють охороні психічного здоров’я учнів та педагогів, надання їм пси-
хологічної та соціально-педагогічної підтримки;

підготовка працівників закладу освіти та їх здоров’я — працівники закладів освіти до-
тримуються принципів здорового та безпечного способу життя, сприяють формуванню 
відповідних компетентностей в учнів, вміють запобігати проявам насильства та булін-
гу (цькування);

безпечність, доступність та інклюзивність освітнього середовища — у закладі освіти 
створені умови, що забезпечують належні та безпечні умови навчання, виховання, розви-
тку учнів, формування у них гігієнічних навичок та засад здорового способу життя, ство-
рені умови фізичної та психологічної безпеки учнів, з урахуванням їх потреб та можли-
востей, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх дітей, у тому 
числі з особливими освітніми потребами;

міжсекторальна взаємодія та залучення соціальних інституцій — заклади охорони 
здоров’я, органи та установи у сферах молодіжної політики, спорту, соціального захис-
ту, культури, правоохоронні органи співпрацюють у процесі створення та забезпечення 
функціонування здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього серед-
овища. У закладі освіти на основі міждисциплінарної взаємодії та комплексного підхо-
ду за участю всіх учасників освітнього процесу формується та підтримується освітнє се-
редовище, що відповідає їх потребам у розвитку, збереженні здоров’я та безпеці. Батьки 
учнів, місцева громада, громадські організації та активісти заінтересовані у здоровому та 
безпечному способі життя дітей, активно долучаються до формування середовища, мак-
симально сприятливого для всебічного розвитку та безпеки дітей.

Для реалізації стратегічних цілей Національної стратегії необхідним є здійснення та-
ких завдань:

формування в учасників освітнього процесу гігієничних навичок та засад здорово-
го способу життя, зокрема звичок здорового харчування, фізичної активності, безпеч-
ної комунікації;

створення сучасного, розвивального, безпечного, комфортного та інклюзивного 
освітнього середовища, яке сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, захисту від не-
безпек, підвищенню рухової активності дітей;

забезпечення відповідності змісту повної загальної середньої освіти та методик на-
вчання сучасним потребам дитини у збереженні та зміцненні здоров’я, захисті від небез-
пек, підвищенні рухової активності, безпечній комунікації;

упровадження принципу недискримінації, в тому числі конфіденційності щодо наяв-
ності будь-яких дискримінуючих ознак;

запобігання вживанню учнями, іншими учасниками освітнього процесу тютюну, ал-
коголю, наркотичних засобів, інших речовин із психоактивною дією, унеможливлення 
їх розповсюдження та вживання в закладі освіти та на прилеглих до нього територіях;

створення для учасників освітнього процесу можливості користуватися сучасною ма-
теріально-технічною базою для забезпечення здоров’язбережувального компонента на-
вчання, рухової активності, безпечних та нешкідливих умов (спортивні зали і майданчи-
ки, басейни, роздягальні, душові, туалети в будівлях закладів освіти, сучасний спортив-
ний інвентар, нові/оновлені підручники, посібники, демонстраційне обладнання, широ-
космуговий доступ до Інтернету тощо);

забезпечення готовності педагогічних працівників до надання якісних освітніх послуг 
у процесі забезпечення соціального та здоров’язбережувального компонентів навчання, 
формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, психологічного супро-
воду учасників освітнього процесу, запобігання під час навчання проявам насильства та 
булінгу (цькування), порушенням прав дитини, зокрема шляхом використання Інтернету;

удосконалення механізму надання медичних послуг дітям шкільного віку;
інформування медичними працівниками учнів з питань вакцинації, профілактики ін-

фекційних та неінфекційних захворювань, збереження свого сексуального та репродук-
тивного здоров’я, попередження поширення серед дітей та підлітків звичок, небезпечних 
для їх фізичного та/або психічного здоров’я;

удосконалення системи організації харчування в закладах освіти, яка має забезпечити 
формування культури здорового, збалансованого споживання їжі та питної води, а також 
модернізації обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти;

здійснення моніторингу процесів реалізації соціального і здоров’язбережувального 
компонентів навчання, забезпечення рухової активності учнів під час освітнього проце-
су, запобігання насильству та булінгу (цькуванню), забезпечення здорового харчування 
в закладі освіти;

упровадження в закладах освіти міжнародних програм із протидії проявам насильства 
та булінгу (цькування) і їх попередження;

удосконалення механізму психологічного супроводу та підтримки в закладах освіти, 
запровадження дієвого механізму взаємодії закладів освіти та охорони здоров’я для охо-
рони психічного здоров’я дітей;

розвиток міжсекторального співробітництва та державно-приватного партнерства у 
забезпеченні функціонування здорового та безпечного освітнього середовища;

створення умов для активної участі громадськості у проведенні заходів з навчання 
учасників освітнього процесу навичкам здорового та безпечного способу життя, запобі-
гання насильству та булінгу (цькуванню);

проведення ефективних інформаційних кампаній для учасників освітнього процесу, 
спрямованих на популяризацію здорового та безпечного способу життя, вакцинації, про-
філактики інфекційних та неінфекційних захворювань, протидію поширенню серед дітей 
та підлітків звичок, небезпечних для їх фізичного або психічного здоров’я.

IV. Очікувані результати реалізації Національної стратегії
Очікувані результати реалізації Національної стратегії:
у закладах освіти створено сучасне розвивальне, безпечне, комфортне та інклюзив-

не освітнє середовище, забезпечено впровадження заходів, спрямованих на формуван-
ня гігієнічних навичок та засад здорового способу життя, протидію насильству, соціаль-
но-психологічне навчання;

навчання з метою збереження та зміцнення здоров’я, захисту від небезпек, підвищен-
ня рухової активності дітей є цікавим та ефективним;

стандарти освіти містять соціальну та здоров’язбережувальну складові, навчальні та 
типові освітні програми орієнтовані на реалізацію здоров’язбережувального компонен-
та навчання;

заклади освіти відповідають критеріям санітарного та епідеміологічного благопо-
луччя, мають сучасну матеріально-технічну базу для організації навчання, у тому чис-
лі формування здоров’язбережувальних компетенцій та забезпечення фізичної актив-
ності учнів;

організація харчування в закладах освіти здійснюється згідно із законодавством, усі 
учасники освітнього процесу мають доступ до здорової їжі та питної води;

матеріально-технічне забезпечення їдалень (харчоблоків) закладів освіти є сучасним і 
спроможним забезпечити потреби в здоровому та збалансованому харчуванні учнів, пе-
дагогічних працівників, інших учасників освітнього процесу;

педагогічні та медичні працівники закладів освіти запобігають, попереджують та про-
тидіють будь-яким проявам насильства;

підвищено рівень навчання учнів із навчального предмета «фізична культура», а та-
кож залучення учнів до рухової активності під час занять з інших навчальних предме-
тів і після занять;

психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти надають 
ефективні послуги учасникам освітнього процесу;

оптимізовано діяльність медичної служби закладів освіти та підвищено якість її послуг;
працівники закладів освіти, батьки, інші учасники освітнього процесу та зацікавлені 

особи беруть активну участь у формуванні звичок здорового способу життя, фізичної ак-
тивності та безпечної поведінки дітей.

V. Реалізація, моніторинг та оцінка виконання Національної стратегії
Реалізувати Національну стратегію передбачається протягом 2020 — 2024 років. На 

підставі визначених стратегічних цілей та завдань Кабінет Міністрів України щороку до 
1 квітня затверджує план заходів на поточний рік щодо реалізації Національної страте-
гії, забезпечує його виконання на засадах відкритості та прозорості, звітує про його ви-
конання.

Реалізація Національної стратегії забезпечується в межах компетенції спільними зу-
силлями державних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості.

Відкритість та прозорість реалізації Національної стратегії забезпечується шляхом ін-
формування про хід її реалізації, зокрема на вебсайтах відповідних органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування.

VІ. Фінансове забезпечення реалізації Національної стратегії
Реалізація Національної стратегії здійснюватиметься за рахунок коштів державного і 

місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.
Керівник Офісу Президента України А. ЄРМАК
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Київська +6 +11 +15 +20 Черкаська +5 +10 +15 +20
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Укргiдрометцентр

Харківське обласне територіальне відділення Антимо-
нопольного комітету України повідомляє про розміщен-
ня на офіційному веб-сайті Комітету http://www.amc.gov.ua 
розпоряджень від 16.01.2020 № 70/14-рп/к про поча-
ток розгляду справи № 3/01-11-20 щодо ТОВ АН «РЕ-
СТРІЕЛТ» (ідентифікаційний код 24137933) та ПП ФІР-
МА «ОБЕРОН» (ідентифікаційний код 30560361); від 
27.08.2019 № 145-рп/к про початок розгляду справи  
№ 1/01-123-19 щодо ТОВ «ЛАМІ» (ідентифікаційний код 
41176104) та ТОВ «ВАНКОР-ДНІПРО» (ідентифікаційний 
код 41424800); від 16.01.2020 № 70/11-рп/к про поча-
ток розгляду справи № 1/01-9-20 щодо ТОВ «ЕВРО ИН-
ВЕСТ» (ідентифікаційний код 37379307) та ТОВ «ПРОМ-
НАФТОГАЗ» (ідентифікаційний код 41436769); рішень 
від 09.01.2020 № 70/1-р/к про закриття провадження у 
справі № 1/02-106-19 щодо КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ»; 
від 07.11.2019 № 114-р/к у справі № 3/12-98-19 щодо 
ТОВ «АЛІУС-ФАРМ» (ідентифікаційний код – 40308152); 
витягів з рішень від 11.02.2020 № 70/14-р/к у справі  
№ 3/01-98-18 щодо ФОП Йеро-Паламарчука А.А. (іденти-
фікаційний номер 3273712619) та ФОП Сур Н.С. (іденти-
фікаційний номер 3323009105); від 20.02.2020 № 70/19-
р/к у справі № 2/01-79-19 щодо ТОВ «БК СПЕЦБУДТЕХ-
НОЛОГІЯ» (ідентифікаційний код 34016029) та ТОВ «ДЕ-
КОРБУДСЕРВІС» (ідентифікаційний код 33291910); ви-
мог голови територіального відділення від 13.01.2020  
№ 70-02/1-189 до ТОВ «СПЕЦПРОМБУД 2016» (іден-
тифікаційний код 40507647); від 11.03.2020 № 70-
02/3-1601 до ТОВ «ВОЛЬТАР» (ідентифікаційний код 
39777728); від 06.02.2020 № 70-02/3-834 до ПП ФІРМА 
«ОБЕРОН» (ідентифікаційний код 30560361).

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  
з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК»:
організатори торгів: згідно переліку осіб  

за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL22N018133-018137(3 лота), 
G22N018001

Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

Нерухомість, основні засоби

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих тор-
гів (аукціону) /електронного 
аукціону:

15.06.2020;04.06.2020

Час проведення відкритих тор-
гів (аукціону) /електронного 
аукціону:

Точний час початку проведення 
відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону по кожному ло-
ту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/47276-asset-
sell-id-276156,47274-asset-sell-
id-276137

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 

25.12.1987 року народження, відповідно до ст.ст. 
134, 135, 323 КПК України викликається в судове 
засідання об 11 год. 00 хв. 04 червня 2020 року 
до Хмельницького міськрайонного суду Хмель-
ницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв 
Майдану, 54, каб. 203), головуючий - суддя Пін-
драк О.О., судді Антонюк О.В., Місінкевич А.Л., 
конт. тел. (0382) 76-28-40) для проведення су-
дового розгляду у кримінальному провадженні 
№ 22015240000000012 про обвинувачення Оско-
ми Дмитра Васильовича за ч. 1 ст. 2583 КК Укра-
їни. Поважні причини та наслідки неприбуття на 
виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Чугуївського міського суду Хар-

ківської області знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 636/2173/17 стосовно Бо-
гомолової Валентини Михайлівни, 16.11.1959 ро-
ку народження, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Об-
винувачена Богомолова В.М. зареєстрована за 
адресою: Харківська область, Чугуївський р-н, с. 
Стара Гнилиця, вул. Шевченка (Леніна), 28, кв.1.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України 
Чугуївський міський суд Харківської області ви-
кликає Богомолову Валентину Михайлівну у су-
дове засідання, яке відбудеться 04 червня 2020 
року о 13 год. 00 хв. в залі Чугуївського місько-
го суду Харківської області, що розташований за 
адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Собор-
на, 2. Справа розглядатиметься суддею Гумен-
ним З.І.

Печерський районний суд м. Києва викли-

кає Чабанюк Олександра Степановича як відпо-

відача на засідання 4.06.2020 об 11:00 у спра-

ві 757/65822/19-ц про визнання особи такою, що 

втратила право користування житловим примі-

щенням (суддя Вовк С.В.). Адреса суду: м. Київ, 

вул. Володимирська, 15.

АТ “ОДЕСАОБЛЕНЕРГО” (код за ЄДРПОУ 

00131713), емітент облігацій, повідомляє, що 

згідно з інформацією про випуск облігацій, за-

реєстрованою в НКЦПФР 23 червня 2017р.  

(реєстраційне свідоцтво №26/2/2017), прийня-

то рішення про встановлення розміру відсотко-

вої ставки за облігаціями серії В на тридцять чет-

вертій — сорок п’ятій процентній виплаті на рів-

ні 18,0% річних.

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу активів (права вимоги та майнові права) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: GL17N118107
Короткий опис активів  
(майна) в лотах:

Кредитний портфель, що складається з прав вимоги та інших майнових 
прав за 15 кредитними договорами. Дебіторська заборгованість та майнові 
права за дебіторською заборгованістю юридичних осіб у кількості 443 ра-
хунки.

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону:          www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціонів)/електронних аукціонів: 15.06.2020
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону 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/47267-asset-sell-id-276112

Повідомлення про прийняття відповідним органом  
управління фінансової установи рішення про подання заяви  

про виключення фінансової установи з Реєстру
Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «ОНІКС» 

(скорочена назва — ПрАТ СК «ОНІКС»), код ЄДРПОУ 32079024, 
повідомляє про прийняття 23.04.2020 загальними зборами ак-
ціонерів (протокол від 23.04.2020) рішення про подання заяви 
про виключення фінансової установи з Державного реєстру фі-
нансових установ, а саме: «… подати до Нацкомфінпослуг за-
яву (звернутися із заявою) про виключення фінансової устано-
ви (інформації про фінансову установу) — ПрАТ СК «ОНІКС»  
(код ЄДРПОУ 32079024) з Державного реєстру фінансових уста-
нов (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії СТ  
№ 159 від 21.08.2004). 

АТ «Альфа-Банк» повідомляє — іпотечний договір № 04-3.1/641 від 
06.08.2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського но-
таріального округу Івановою С.М., заставне майно знаходиться за адресою: 
м. Київ, вул. Борщагівська, буд.152, кв.24, вважати втраченим.

Після смерті 18.11.2019 року Павлова Володимира Олексійовича, 
24.01.1965 р.н., відкрилася спадщина, нотаріусом заведено спадкову справу.

Спадкоємцям померлого звертатись до нотаріуса Бєлінської К.В. за адре-
сою: м. Харків, вул. Сумська, 41; тел. (057)719-45-39, (057) 780-35-60.

Приватний нотаріус Бака О.В. (Дніпропетровська область, м. Ново-

московськ, вул. Гетьманська, 35, 0675672224) запрошує спадкоємців 

померлого 26.02.2020 року Жуковіна Анатолія Івановича.

ОГОЛОШЕННЯ

Прокуратурою Автономної Республіки Крим 
здійснюється процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням у кримінальному провадженні  
№ 42016000000002835 від 12.10.2016 за підозрою Про-
хорчук Ольги Володимирівни, 28.11.1977 року наро-
дження у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вказаного кримінального проваджен-
ня стосовно вказаної особи зібрано достатньо дока-
зів для складання обвинувального акту, у зв’язку з чим,  
керуючись ст. ст. 110, 290 КПК України, пропонуємо  
підозрюваній Прохорчук Ользі Володимирівні, 
28.11.1977 року народження, прибути разом зі своїм за-
хисником до прокурора відділу прокуратури Автоном-
ної Республіки Крим Бавикіна В.В. (м. Київ, вул. Ділова, 
24, перший поверх) у період з 27.05.2020 по 29.05.2020  
(з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуаль-
ної дії, у тому числі ознайомлення з матеріалами кри-
мінальних проваджень в порядку ст. 290 КПК України.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відповід-
но до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурору у кри-
мінальному провадженні доступ та можливість скопію-
вати або відобразити відповідним чином будь-які речо-
ві докази, документи, або копії з них, які ви маєте намір 
використовувати як докази в суді.  

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримі-
нального провадження зобов’язані письмово підтверди-
ти протилежній стороні — прокурору факт надання їм 
доступу до матеріалів із зазначенням найменування та-
ких матеріалів.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 29 квітня 2020 р. № 508-р 

Київ
Про затвердження плану заходів на 2020—2027 роки  

із запровадження Концепції реалізації державної 
політики у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) 

освіта» на період до 2027 року
1. Затвердити План заходів на 2020—2027 роки із запровадження Концепції реалі-

зації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучас-
на професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київ-
ській міській державним адміністраціям:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;
подавати щороку до 15 січня Міністерству освіти і науки інформацію про стан ви-

конання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 15 лютого Ка-
бінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із деталізованим планом заходів, передбачених в розпорядженні уряду, можна 

ознайомитися на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 травня 2020 р. № 550-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану  
акціонерного товариства «Турбоатом» на 2020 рік
Затвердити фінансовий план акціонерного товариства «Турбоатом» на 2020 рік, 

що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про продовження строку проведення спеціального 

розслідування щодо імпорту в Україну добрив 
мінеральних з вмістом азоту та фосфору 

та добрив мінеральних з вмістом азоту, фосфору, 
калію незалежно від країни походження та експорту

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів що-
до імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі  
(далі – Комісія) розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України матеріали про хід проведення спеціального розслі-
дування щодо імпорту в Україну добрив мінеральних з вмістом азоту та фосфору 
та добрив мінеральних з вмістом азоту, фосфору, каліюнезалежно від країни похо-
дження та експорту та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність 
продовження строку проведення спеціального розслідування.

Зважаючи на викладене та, керуючись частиною третьою статті 8 Закону Комісія-
прийняла рішення від 22.05.2020 № СП-443/2020/4411-03, яким вирішила продовжи-
тидо 300 днів строк проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Украї-
ну добрив мінеральних з вмістом азоту та фосфору та добрив мінеральних з вмістом 
азоту, фосфору, каліюнезалежно від країни походження та експорту, яке було пору-
шене згідно з рішенням Комісії від 21.08.2019№ СП-426/2019/4411-03.

Вищезгадане рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього пові-
домлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про продовження строку проведення спеціального 

розслідування щодо імпорту в Україну деяких 
азотних добрив (зокрема: нітрату амонію  
та вапняково-аміачної селітри, карбаміду  

та карбамідо-аміачної суміші) незалежно від країни 
походження та експорту

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів що-
до імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі  
(далі — Комісія) розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України матеріали про хід проведення спеціального розслі-
дування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив (зокрема: нітрату амонію та 
вапняково-аміачної селітри, карбаміду та карбамідо-аміачної суміші) незалежно від 
країни походження та експорту та за результатами розгляду встановила, що існує не-
обхідність продовження строку проведення спеціального розслідування.

Зважаючи на викладене та, керуючись частиною третьою статті 8 Закону Комісія-
прийняла рішення від 22.05.2020 № СП-442/2020/4411-03, яким вирішила продовжи-
тидо 300 днів строк проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну 
деяких азотних добрив (зокрема: нітрату амонію та вапняково-аміачної селітри, кар-
баміду та карбамідо-аміачної суміші) незалежно від країни походження та експорту, 
яке було порушене згідно з рішенням Комісії від 21.08.2019№ СП-425/2019/4411-03.

Вищезгадане рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього пові-
домлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Пішов із життя голова правління ПрАТ «Київхліб», президент Всеукраїн-
ської асоціації пекарів Володимир Череда. 

Весь свій професійний шлях присвятив хлібопекарській галузі України 
та її розвитку. Його добре знали в ділових колах як досвідченого керівни-
ка і діяльного топ-менеджера, спеціаліста в своїй справі, активного учас-
ника Антикризової ради громадських організацій, друга і партнера УСПП, 
порядну людину і патріота. 

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Володимира Вікторови-
ча, його колегам і всім, кому пощастило працювати разом із ним. 

Вічна і світла пам’ять нашому товаришу. 
Колеги, друзі 

СПІВЧУТТЯ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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