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документи

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

6 лютого 2019 року м. Київ № 229
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України 
Тимошенка Юрія Володимировича на чергових виборах 

Президента України 31 березня 2019 року 
До Центральної виборчої комісії 2 лютого 2019 року громадянин України Тимо-

шенко Юрій Володимирович особисто подав заяву про самовисунення кандидатом 
на пост Президента України разом з доданими документами для реєстрації канди-
датом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 бе-
резня 2019 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх від-
повідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».

Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції Украї-
ни, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, частини першої статті 44, статті 48, 
частини першої статті 49, статті 50, частин першої, сьомої, дев’ятої статті 51 Закону 
України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 
6, 11 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна вибор-
ча комісія ПОСТАНОВЛЯє:

1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Пре-
зидента України 31 березня 2019 року:

Тимошенко Юрій Володимирович, 1961 року народження, освіта професійно-тех-
нічна, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, народний депутат Укра-
їни, член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, 
безпартійний, самовисування. 

2. Видати Тимошенку Ю.В. посвідчення кандидата на пост Президента України 
встановленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост 
Президента України Тимошенка Ю.В. у Центральній виборчій комісії з правом дорад-
чого голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, Тимошенка Ю.В. та посилання на відповідну інтер-
нет-сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну де-
кларацію зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опу-
блікувати в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також оприлюднити на 
офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

6 лютого 2019 року м. Київ № 230
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України 

Новака Андрія Яремовича на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 2 лютого 2019 року надійшли документи для реє-
страції кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента Украї-
ни 31 березня 2019 року Новака Андрія Яремовича, висунутого 24 січня 2019 року на 
ХІІ позачерговому З’їзді Політичної партії «ПАТРІОТ».

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх від-
повідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».

Разом з тим згідно з частиною другою статті 103 Конституції України, частиною 
першою статті 9 Закону України «Про вибори Президента України» Президентом 
України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридця-
ти п’яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні про-
тягом десяти останніх перед днем виборів років.

Частиною другою статті 9 Закону України «Про вибори Президента України» в ре-
дакції зі змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2014 року № 879-VII 
(набрав чинності 21 березня  2014 року), визначено, що особа вважається такою, що 
проживає на території України, якщо її місце проживання зареєстроване в Україні від-
повідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця прожи-
вання в Україні» (далі — Закон).

При цьому документами, до яких вносяться відомості про місце проживання гро-
мадян України, є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадя-
нина України (абзац дев’ятий статті 3 Закону).

Із поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на пост Пре-
зидента України ксерокопій сторінок паспорта громадянина України Новака А.Я., де 
зазначаються відомості про місце проживання, вбачається часткова відсутність ін-
формації про зареєстроване місце проживання на території України протягом деся-
ти останніх перед днем виборів років, а саме: в межах періоду з 31 березня 2010 ро-
ку  до 31 березня 2011 року — щодо 27 календарних днів (з 7 травня до 6 червня 
2010 року).

Разом з тим згідно з частиною першою статті 8 Конституції України в Україні ви-
знається і діє принцип верховенства права. При цьому відповідно до правової пози-
ції Конституційного Суду України, яку він висловив у своєму Рішенні від 2 листопада 
2004 року № 15-рп, верховенство права вимагає від держави його втілення як у пра-
вотворчу, так і у правозастосовну діяльність.

Статтею 2 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» встановлено, що 
Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Кон-
ституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалі-
зацію виборчих прав громадян України. Комісія будує свою діяльність на принципах 
верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, про-
фесійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих 
рішень, відкритості і публічності.

Частиною другою статті 2 Закону визначено, що реєстрація місця проживання чи 
місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і 
свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами Украї-
ни, або підставою для їх обмеження.

За таких умов реєстрація місця проживання в Україні згідно із Законом є осно-
вним, але не єдиним критерієм для встановлення факту проживання особи на тери-
торії України і відповідно не єдиною умовою реалізації права громадян України бу-
ти обраними Президентом України. Таким чином, відсутність реєстрації місця прожи-
вання в Україні за умови фактичного проживання в Україні не може автоматично по-
збавляти громадян України права бути обраними Президентом України.

Закон України «Про громадянство України» визначає безперервне проживання на 
території України як проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у 
приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік — 180 днів, та встановлює, 
що не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у 
службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією від-
повідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території Укра-
їни (абзац одинадцятий статті 1 цього Закону).

Згідно з відомостями щодо зміни виборчої адреси Новака А.Я. 7 травня 2010 ро-
ку відбулося зняття з реєстрації місця його проживання у місті Києві, а 4 червня 2010 
року здійснено реєстрацію місця проживання в іншій адміністративно-територіальній 
одиниці — місті Коломия Івано-Франківської області. 

За таких обставин у Центральної виборчої комісії є підстави для висновку що-
до проживання Новака А.Я. в Україні протягом десяти останніх перед днем вибо-
рів років.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 8, частини другої 
статті 103 Конституції України, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, статті 
44, частин першої — п’ятої статті 47, частини першої статті 49, статті 50, частин пер-
шої, другої, сьомої, дев’ятої статті 51 Закону України «Про вибори Президента Украї-
ни», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 6, 11 статті 18 Закону України «Про Цен-
тральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯє:

1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Пре-
зидента України 31 березня 2019 року:

Новак Андрій Яремович, 1973 року народження, освіта вища, проживає в місті 
Коломия Івано-Франківської області, тимчасово не працює, член Політичної партії 
«П АТРІОТ», суб’єкт висування — Політична партія «ПАТРІОТ».

2. Видати Новаку А.Я. посвідчення кандидата на пост Президента України вста-
новленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост 
Президента України Новака А.Я. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчо-
го голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, Новака А.Я. та посилання на відповідну інтернет-
сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну декларацію 
зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опублікувати 
в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також оприлюднити на офіційно-
му веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК
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документи

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

6 лютого 2019 року м. Київ № 231
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України 

Журавльова Василя Миколайовича на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 2 лютого 2019 року надійшли документи для 
реєстрації кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента 
України 31 березня 2019 року Журавльова Василя Миколайовича, висунутого 25 січ-
ня 2019 року на Позачерговому Всеукраїнському З’їзді Політичної партії «СТАБІЛЬ-
НІСТЬ».

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх від-
повідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».

Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції Укра-
їни, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, статті 44, частин першої — п’ятої 
статті 47, частини першої статті 49, статті 50, частин першої, другої, сьомої, дев’ятої 
статті 51 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 
— 13, пунктами 6, 11 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», 
Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯє:

1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Пре-
зидента України 31 березня 2019 року:

Журавльов Василь Миколайович, 1970 року народження, освіта вища, проживає 
в смт Старий Крим міста Маріуполь Донецької області, Голова, ГРОМАДСЬКА ОРГА-
НІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ М. МАРІУПОЛЯ», член Політичної партії «СТАБІЛЬ-
НІСТЬ», суб’єкт висування — Політична партія «СТАБІЛЬНІСТЬ».

2. Видати Журавльову В.М. посвідчення кандидата на пост Президента України 
встановленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост 
Президента України Журавльова В.М. у Центральній виборчій комісії з правом до-
радчого голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, Журавльова В.М. та посилання на відповідну ін-
тернет-сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на ви-
конання функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну де-
кларацію зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опу-
блікувати в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також оприлюднити на 
офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК
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ПОСИЛАННЯ  
на інтернет-сторінки єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування,  

що містять електронні декларації кандидатів  
на пост Президента України  

Тимошенка Ю.В., Новака А.Я. та Журавльова В.М.
Тимошенко Юрій Володимирович
https://public.nazk.gov.ua/declaration/808f3285-28be-4a0c-8b0d-510f56a5ce26

Новак Андрій Яремович
https://public.nazk.gov.ua/declaration/f650a829-dfa0-45e2-bea9-75387b6f2f65

Журавльов Василь Миколайович
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ca4f9ccf-047d-46d6-952e-1927ea8b902e

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 30 січня 2019 р. № 35-р 
Київ

Про затвердження плану заходів на 2019 рік 
щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування 

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України 
на 2017—2020 роки

1. Затвердити план заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення 
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017—
2020 роки (далі — план заходів), що додається.

2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення:
забезпечити діяльність Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану за-

ходів;
подавати щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінето-

ві Міністрів України інформацію про виконання плану заходів;
до 5 грудня 2019 р. розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект пла-

ну заходів на 2020 рік.
3. Центральним і місцевим органам виконавчої влади за участю інших заінтересо-

ваних державних органів:
у місячний строк розробити, видати та подати Державному комітетові телебачен-

ня і радіомовлення власні акти стосовно виконання плану заходів за формою згід-
но з додатком;

подавати щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду Державно-
му комітетові телебачення і радіомовлення інформацію про виконання плану заходів;

подати до 1 листопада 2019 р. Державному комітетові телебачення і радіомовлен-
ня пропозиції до проекту плану заходів на 2020 рік.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 30 січня 2019 р. № 35-р
ПЛАН ЗАХОДІВ 

на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості  
з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017—2020 роки

1. Проводити прес-конференції та регулярні брифінги з актуальних питань спів-
робітництва України з НАТО та висвітлювати їх на офіційних веб-сайтах органів дер-
жавної влади.

Центральні органи виконавчої влади та державні органи (за згодою), 
залучені до виконання річних національних програм під егідою 
Комісії Україна — НАТО.
Протягом року.

2. Забезпечувати підготовку та сприяти висвітленню у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної та регіональної сфери розповсюдження інформації про невій-
ськові ініціативи НАТО, зокрема у сфері екології, енергетики, ядерної і радіаційної, кі-
бернетичної та інформаційної безпеки, науково-технічне співробітництво, реалізацію 
проектів у рамках Трастових фондів НАТО, реформування сектору безпеки та оборо-
ни України відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО.

Центральні органи виконавчої влади та державні органи (за згодою), 
залучені до виконання річних національних програм під егідою 
Комісії Україна — НАТО, обласні, Київська міська держадміністрації.
Протягом року.

3. Забезпечувати підготовку та розміщення на веб-сайтах державних органів, у 
соціальних мережах інформації про співробітництво України з НАТО та заходи, які 
здійснюються державними органами у сфері євроатлантичної інтеграції України, зо-
крема у сфері екології, енергетичної, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інфор-
маційної безпеки.

Центральні органи виконавчої влади за участю інших державних 
органів (за згодою), обласні, Київська міська держадміністрації.
Протягом року.

4. Провести такі інформаційно-роз’яснювальні кампанії:
1) Всеукраїнську інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо змісту і засад вза-

ємодії України з НАТО та ролі НАТО у зміцненні міжнародної стабільності і безпеки, 
у рамках якої забезпечити виготовлення інформаційної, аудіовізуальної, друкованої 

продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних та регіональних теле- та ра-
діоканалів, в Інтернеті, громадських місцях, закладах освіти.

Держкомтелерадіо, МІП, МЗС, Міноборони, МОН, інші центральні та 
місцеві органи виконавчої влади, громадські об’єднання (за згодою).
II квартал;

2) Всеукраїнську інформаційно-роз’яснювальну кампанію про поступи України на 
шляху до євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо впровадження демократичних 
реформ, використання потенціалу та практичної допомоги держав — членів НАТО, 
у рамках якої забезпечити виготовлення інформаційної, аудіовізуальної, друкованої 
продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних теле- та радіоканалів, в Ін-
тернеті, громадських місцях, закладах освіти.

Держкомтелерадіо, МІП, МЗС, Міноборони, МОН, інші центральні та 
місцеві органи виконавчої влади, громадські об’єднання (за згодою).
III квартал;

3) інформаційно-роз’яснювальну кампанію про Україну для найбільших європей-
ських держав — членів НАТО та держав, що межують з Україною, з метою форму-
вання позитивного ставлення до неї як до держави, яка поділяє демократичні ціннос-
ті з державами — членами НАТО, а також доведення переваг тісних взаємовідносин 
з Україною, у рамках якої забезпечити виготовлення інформаційної продукції (ауді-
овізуальної) і розміщення її в Інтернеті, в тому числі в соціальних мережах, із засто-
суванням таргетингу.

Держкомтелерадіо, МІП, МЗС, Міноборони, МОН, інші центральні та 
місцеві органи виконавчої влади, громадські об’єднання (за згодою).
IV квартал;

4) Всеукраїнську інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо впровадження 
принципів гендерної рівності у складових сектору безпеки і оборони відповідно до 
рекомендацій НАТО, у рамках якої забезпечити виготовлення інформаційної, аудіо-
візуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних теле- 
та радіоканалів, в Інтернеті, громадських місцях, закладах освіти.

Держкомтелерадіо, МІП, МЗС, Міноборони, МОН, інші центральні та 
місцеві органи виконавчої влади, громадські об’єднання (за згодою).
IV квартал.

5. Провести всеукраїнський конкурс на кращу публікацію в аудіовізуальних (елек-
тронних), друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та 
державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції.

Держкомтелерадіо, МІП, обласні, Київська міська держадміністрації, 
громадські об’єднання (за згодою).
II квартал.

6. Провести тренінги та семінари для засобів масової інформації щодо протидії гі-
бридним загрозам у рамках діяльності Платформи Україна — НАТО з вивчення досві-
ду протидії гібридній війні із залученням експертів державного сектору управління, 
неурядових організацій, іноземних дипломатичних представництв та представництв 
міжнародних організацій в Україні.

Держкомтелерадіо, обласні, Київська  
міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).
Протягом року.

7. Провести інформаційний день Програми НАТО «Наука заради миру і безпеки» 
та здійснити заходи щодо висвітлення відповідної інформації у засобах масової ін-
формації.

МОН, МЗС, Держкомтелерадіо, Національна академія наук (за 
згодою).
II квартал.

8. Виготовити і розповсюдити друковану продукцію (комікси) освітнього спряму-
вання для учнів закладів загальної середньої освіти.

Держкомтелерадіо, МІП, МОН, обласні, Київська 
міська держадміністрації, обласні держадміністрації, громадські 
об’єднання (за згодою).
Протягом року.

9. Забезпечувати функціонування регіональних інформаційних центрів з питань 
євроатлантичної інтеграції України в обласних публічних бібліотеках та бібліотеках 
закладів вищої освіти, проводити на їх базі публічні заходи з питань державної полі-
тики у сфері євроатлантичної інтеграції України.

Обласні, Київська міська держадміністрації, МЗС, Міноборони, 
Мінкультури, МОН, громадські об’єднання (за згодою).
Протягом року.

10. Забезпечувати систематичне наповнення, оптимізацію та підтримку тематич-
ного веб-порталу «Україна — НАТО», у тому числі шляхом розміщення банера на 
офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади та інших державних ор-
ганів.

МЗС, центральні органи виконавчої влади та державні органи 
(за згодою), залучені до виконання річних національних програм 

під егідою Комісії Україна — НАТО, обласні, Київська міська 
держадміністрації.
Протягом року.

11. Провести:
1) загальнонаціональне соціологічне дослідження щодо ставлення громадськос-

ті до вступу України в НАТО.
Держкомтелерадіо, обласні, Київська міська держадміністрації, 
Національна академія наук (за згодою), громадські об’єднання 
(за згодою).
I—II квартал;

2) загальнонаціональне соціологічне дослідження для відстеження змін у став-
ленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлан-
тичної інтеграції.

Держкомтелерадіо, обласні, Київська міська держадміністрації, 
Національна академія наук (за згодою), громадські об’єднання 
(за згодою).
IV квартал.

12. Забезпечувати анонсування та проведення днів євроатлантичного партнер-
ства та тижнів НАТО у військових частинах і закладах вищої освіти Міноборони, МВС, 
Національної гвардії, Держприкордонслужби та ДСНС з попереднім інформуванням 
щодо дат проведення таких днів.

Міноборони, МВС, Головне управління Національної гвардії, 
Адміністрація Держприкордонслужби,  ДСНС, МЗС, громадські 
об’єднання (за згодою).
Протягом року.

13. Проводити тематичні уроки, виховні години, бесіди, диспути, конкурси твор-
чих робіт, інформаційні марафони для учнів закладів загальної середньої та профе-
сійної (професійно-технічної) освіти, навчальні семінари, конференції, засідання за 
круглим столом, тематичні лекції для студентів закладів вищої освіти з питань євро-
атлантичної інтеграції України.

МОН, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська 
міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).
Протягом року.

14. Організувати підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки з громадськістю та взає-
модію із засобами масової інформації, за тематичними короткостроковими семіна-
рами на тему: «Інформування громадськості про державну політику у сфері євроат-
лантичної інтеграції України» із залученням експертів державного сектору управлін-
ня, неурядових організацій, іноземних дипломатичних представництв та представ-
ництв міжнародних організацій в Україні.

НАДС, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські 
об’єднання (за згодою).
II—III квартали.

15. Проводити моніторинг:
1) виконання цього плану заходів центральними і місцевими органами виконавчої 

влади та іншими державними органами.
Держкомтелерадіо.
Щокварталу;

2) висвітлення засобами масової інформації загальнодержавної та регіональної 
сфери розповсюдження інформації з питань співробітництва України з НАТО.

Держкомтелерадіо, обласні, Київська міська держадміністрації, 
громадські об’єднання (за згодою).
Щокварталу;

3) офіційних веб-сайтів органів державної влади та діяльності громадських об’єд-
нань щодо розміщення інформації з питань євроатлантичної інтеграції України.

Держкомтелерадіо.
Щокварталу.

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 30 січня 2019 р. № 35-р
__________________________________________________________ 

(назва акта та найменування державного органу)
стосовно виконання плану заходів на 2019 рік щодо реалізації  

Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної  
інтеграції України на 2017—2020 роки

Комунікаційні 
цілі Концепції

Найменування 
заходу

Цільова 
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Джерела  
фінансування
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