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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР САЄНКО: «Добираємо 
найкращих з тих, хто 

бажає не на словах, а на 
ділі якісно й ефективно 

працювати на держслужбі, 
впроваджувати стандарти 

роботи світового 
зразка».

Президентові було що 
сказати миколаївцям 

РЕГІОН. Робоча поїздка Президента Петра Порошенка на Ми-
колаївщину стала знаковою для суднобудівників і залізничників. 
Глава держави підписав  Закон «Про внесення змін до Митного ко-
дексу України щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобу-
дівної промисловості». Реалізація проекту забезпечить збільшення 
кількості і швидкість потягів, їх завантаження, пропускну спромож-
ність, полегшить залізничне сполучення з миколаївськими порта-
ми, прискорить обробку вантажів і підвищить якість транзиту. 

Під час відвідання ТОВ «Нібулон» підписано подання до Верхо-
вної Ради про розгляд законопроекту «Про ратифікацію фінансо-
вої угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» 
(ідеться про проект модернізації залізниці на ділянці Долинська — 
Миколаїв — Колосівка, де загальний обсяг інвестицій передбачає 
понад 300 мільйонів євро).

На урочистостях з нагоди 100-річчя створення морської піхоти 
України Президент вручив бойовий прапор командуванню мор-
ської піхоти, державні нагороди воїнам і сертифікати на квартири 
їхнім родинам.

36% 
українців, які працюють за кордоном, 

обіймають посади, що майже не 
потребують жодної кваліфікації

ТЕСТУВАННЯ. Кампанію зі складання ЗНО в Україні відкрили 
математикою. Сьогодні перевірятимуть знання  
з української мови та літератури

Розпочалося зовнішнє 
незалежне оцінювання 
абітурієнтів

Міністр Кабінету Міністрів про пілотний проект 
упровадження Національної програми стажувань у 
центральних органах виконавчої влади
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Указ Президента України 
«Про присудження 
Державних премій України 
в галузі науки і техніки 
2017 року»

Про особливості роботи ЗМІ 
у період роздержавлення 
розповідає генеральний 
директор Укрінформу в 1996—
1999 роках Олександр Савенко

З ПЕРШИХ УСТ 
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Красти кошти з доріг не дозволено нікому
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Керівники підприємств, які неефективно їх використовують, 
можуть потрапити до в’язниці

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Розпочинаючи роботу й ого-
лошуючи порядок денний 

та окреслюючи головні теми — 
якість вітчизняних доріг і пере-
вірки фахівцями ДСНС місць пе-

ребування великої кількості лю-
дей і гарантування їхньої безпе-
ки, Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман наголосив: він споді-
вається, що вже цього тижня бу-
де ухвалено проект закону про 
створення  антикорупційного су-
ду як завершальної ланки анти-

корупційної інфраструктури. На 
його переконання, це має стати 
позитивним сигналом для сус-
пільства й міжнародної спіль-
ноти — партнерів та інвесторів 
України. 

«Прошу народних депута-
тів об’єднатися навколо зако-

ну і створення антикорупційно-
го суду. Це буде сигнал суспіль-
ству щодо рішучої боротьби з ко-
рупцією, сигнал усім, хто інвес-
тує кошти в економіку України. 
Усе, що залежить від уряду, зро-
бимо вчасно», — сказав Володи-
мир Гройсман. 

Створення суду відбуватиметь-
ся одночасно з усуванням можли-
востей для корупції, запроваджен-
ням принципів прозорості, які уне-
можливлять махінації. Адже, за 
його словами, приміром, сек-
тор державних закупівель за-
вжди був дуже корумпованим. 
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Дзержинський міський суд Донецької області (роз-
ташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Куцурубенка Олексія Анатолійовича, 
22.08.1974 року народження у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Куцурубенко О.А. (зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Донецьк, вул. Батищева, 15/8), викли-
кається на 01.06.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. 
№ 10, для участі у розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Челюбєєв Є.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні мо-
же здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in 
absentia), який переховується від органів слідства та 
суду з метою ухилення від кримінальної відповідаль-
ності (спеціальне судове провадження) та оголоше-
ний у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у за-
собах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження, обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетров-
ська (суддя Шевцова Т.В.) (адреса суду: 49000, м. Дні-
про, пр. Дмитра Яворницького, 57, каб. 318) викли-
кає на судове засідання, яке відбудеться 31.05.2018 р.  
о 15:30, учасників справи №200/17587/17 за позовом 
ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 
до відповідачів: 1) Лєщінського Александра Олегови-
ча, 2) Корниленка Євгенія Андрійовича, треті особи: 1) 
ТОВ «Лотуре-Зернопром», 2) ПАТ «Коровай», 3) ТОВ 
«Торгівельна компанія «Урожай», про стягнення за-
боргованості.

Неявка у судове засідання будь-якого учасника 
справи за умови, що його належним чином повідо-
млено про дату, час і місце цього засідання, не пере-
шкоджає розгляду справи по суті на підставі ч. 1 ст. 
223 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення учасники 
справи вважаються належним чином повідомлени-
ми про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Втрачене свідоцтво про право 

на спадщину за заповітом, видане 

23.07.2008 р. на квартиру, що знахо-

диться за адресою: м. Київ, вул. Чер-

воноармійська, 101, кв. 14, за номе-

ром 396/2008, зареєстроване в реє-

стрі за № 5-3897 державним нотарі-

усом Другої Київської нотаріальної 

контори Зайомою Т.Р., дочці запо-

відальниці Мамаєвій Олені Матвіївні, 

вважати недійсним.

ВП СГ ДП  

«НАЕК «Енергоатом» 

здає в оренду спеціальне оснащення 

для транспортування статора турбо-

генератора. Пропозиції приймаються 

протягом 10 робочих днів з дати пу-

блікації даного оголошення на факс: 

(03636) 2-45-68 та на електронну по-

шту AnNY@rnpp.atom.gov.ua.

Втрачене свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом, видане дер-
жавним нотаріусом Другої Київської 
нотаріальної контори 23.07.2009 р. 
за № 11-1344 на Хана Володими-
ра Олександровича, вважати недій-

сним.
Втрачений судновий білет на ка-

тер Проект 371У, бортовий номер 

РМ-56, який належить Автогоспо-

дарству Головного управління МВС 

України в місті Києві, 

вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 травня 2018 р. № 310-р 
Київ

Про схвалення Концепції реалізації державної політики  
у сфері реформування системи державного фінансового 

контролю до 2020 року
1. Схвалити Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування системи 

державного фінансового контролю до 2020 року, що додається.
2. Державній аудиторській службі разом з іншими заінтересованими державними ор-

ганами розробити та подати в установленому порядку у місячний строк Кабінетові Мі-
ністрів України проект плану заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпоря-
дженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 310-р

КОНЦЕПЦІЯ  
реалізації державної політики у сфері реформування  

системи державного фінансового контролю до 2020 року
Проблеми, які потребують розв’язання

Сучасний стан соціально-економічного розвитку держави характеризується, з одного 
боку, динамізмом та багатовекторністю процесів розвитку та реформ в усіх сферах сус-
пільного життя загалом та державного управління зокрема, які обумовлені передусім її 
євроінтеграційними прагненнями. А з другого – складністю реалізації загальнонаціональ-
них завдань і цілей у різних сферах суспільного життя через обмежений обсяг необхідних 
фінансових ресурсів для задоволення на високому рівні всіх потреб суспільства та соці-
ально-економічного розвитку держави.

У таких умовах особливої актуальності набувають питання щодо підвищення прозо-
рості, підзвітності та ефективності діяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та суб’єктів господарювання державної і комунальної форми власності 
(далі – суб’єкти господарювання) та управління і використання ними наявних ресурсів за-
галом та системи контролю за цим процесом зокрема. Адже ефективна система фінан-
сового контролю за управлінням державними (місцевими) ресурсами (публічні кошти, 
необоротні та інші активи) та їх використанням є не лише інструментом гарантії прозо-
рості, підзвітності і якості діяльності органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування та суб’єктів господарювання, а і по суті дієвим механізмом для забезпечення фі-
нансової стабільності і безпеки країни, досягнення стратегічних цілей держави, ефектив-
ності державної політики, підвищення рівня якості життя населення та, зокрема, рефор-
мування системи управління державними фінансами.

На сьогодні розбудова дієвої та ефективної системи фінансового контролю в дер-
жавному секторі, яка базувалася б на основоположних принципах та кращих практиках 
ЄС, є вкрай важливим кроком у процесі впровадження реформи управління державни-
ми фінансами. Тому доцільно зосередити увагу на вирішенні ряду проблемних питань, 
які стримують або мають негативний вплив на розвиток системи фінансового контро-
лю в країні. Зокрема, першочергово необхідно провести моніторинг реальної можливості 
забезпечення здійснення ефективного контролю за управлінням та використанням дер-
жавних (місцевих) ресурсів на центральному, регіональному і місцевому рівні відповід-
ними державними органами, що здійснюють такий контроль (далі – органи контролю), 
та ідентифікувати проблеми законодавчого і організаційно-управлінського характеру у 
зазначеній сфері.

У загальному вигляді ключовими компонентами фінансового контролю за управлін-
ням державними (місцевими) ресурсами та їх використанням є державний фінансовий 
контроль, який здійснюють органи Держаудитслужби, уповноважені Кабінетом Міністрів 
України (урядовий контроль), державний зовнішній фінансовий контроль (аудит), який 
здійснює Рахункова палата від імені Верховної Ради України (парламентський контроль), 
та державний внутрішній фінансовий контроль, зокрема внутрішній контроль та внутріш-
ній аудит, який забезпечується відповідно розпорядниками бюджетних коштів та підроз-
ділом внутрішнього аудиту в бюджетній установі.

Така побудова та класифікація вітчизняної системи фінансового контролю забезпе-
чить створення надійної платформи для її ефективного розвитку, зокрема розвитку пра-
вового поля, унормування понятійного апарату, уніфікацію чітких і прозорих правил ді-
яльності органів контролю, удосконалення механізму співпраці та обміну інформацією 
між ними, ідентифікацію статусу і місії кожного з них, а також сприятиме максимальному 
наближенню до міжнародних стандартів та кращої практики ЄС. Адже основною метою їх 
діяльності є забезпечення здійснення ефективного контролю за управлінням та викорис-
танням державних (місцевих) ресурсів.

Розвиток органів Держаудитслужби та Рахункової палати, які здійснюють контроль 
від імені різних гілок влади, проте наділені подібними повноваженнями в окремих сфе-
рах контролю за станом управління та використання державних (місцевих) ресурсів, на 
сьогодні є важливим та одним із пріоритетних завдань країни в умовах євроінтеграції. То-
му значної уваги потребують питання налагодження плідної та конструктивної співпра-
ці між ними, зокрема щодо планування та проведення контрольних заходів, модерніза-
ції їх методологічного та нормативно-правового забезпечення, підвищення довіри грома-
дян до результатів їх контрольних заходів тощо. В Україні наявність схожих повноважень 
в органів, які здійснюють контроль від імені різних гілок влади у різних сферах контро-
лю, вважається негативною практикою. Тоді як у провідних країнах світу, де ефективно 
функціонує система фінансового контролю, зокрема Королівстві Нідерланди, Сполуче-
них Штатах Америки, наявність подібних або практично однакових повноважень в орга-
нів фінансового контролю, які здійснюють контроль від імені різних гілок влади, за умо-
ви мінімізації дублювання в практичній діяльності контрольних заходів, розглядається як 
система стримувань та противаг, що забезпечує принцип прозорості і результативності 
контролю, а також є стимулом для ефективної взаємодії таких органів.

Україна починаючи з 2005 року перебуває у процесі впровадження системи держав-
ного внутрішнього фінансового контролю. З 2017 року формування політики у сфері 
державного внутрішнього фінансового контролю здійснює Мінфін. Для досягнення ці-
лей, визначених у частині третій статті 26 Бюджетного кодексу України, та забезпечен-
ня відповідності процедур і механізму внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 
у розпорядників бюджетних коштів міжнародним стандартам і кращим практикам ЄС та 
створення цілісної системи державного внутрішнього фінансового контролю у розумін-
ні міжнародної практики на даний час здійснюються відповідні заходи. Водночас прогрес 
на сьогодні недостатній.

Практика свідчить, що така ситуація склалася через неналежну практичну реаліза-
цію принципів управлінської відповідальності та підзвітності, а керівники різних рівнів 
не повною мірою усвідомлюють свою відповідальність щодо забезпечення ефективно-
го управління бюджетними коштами на всіх стадіях бюджетного процесу та не розумі-
ють сутності державного внутрішнього фінансового контролю. Іншою проблемою є не-
забезпечення окремими підрозділами проведення внутрішнього аудиту в тих установах, 
де він хоча б створений, ефективного виконання своїх функцій як інструменту з налаго-
дження керівником ефективної системи внутрішнього контролю, спрямованої на запобі-
гання порушенням бюджетного законодавства (що засвідчують також зростаючі щоро-
ку обсяги фінансових порушень, виявлених за результатами діяльності органів Держау-
дитслужби та Рахункової палати).

Одночасно з розбудовою державного внутрішнього фінансового контролю у країні 
проводиться ряд інших реформ в усіх сферах. Окремої уваги заслуговує питання рефор-
мування системи управління державними фінансами, зокрема таких її складових частин і 
компонентів, як міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація, підвищення ефек-
тивності розподілу ресурсів на рівні формування державної політики (застосування про-

грамно-цільового методу у бюджетному процесі) та забезпечення ефективного виконан-
ня бюджету, позаяк їх розвиток та реалізація може супроводжуватися імовірністю виник-
нення об’єктивних та суб’єктивних ризиків:

по-перше, фіскальна децентралізація передбачає передачу органам місцевого само-
врядування значних повноважень і фіскальних інструментів для нарощування ресурс-
ної бази бюджетів територіальних громад. Водночас цей процес через об’єктивні та 
суб’єктивні причини супроводжується підвищеним ризиком імовірних помилок, пору-
шень і зловживань у фінансовій сфері та відповідно масштабними втратами бюджетних 
ресурсів, непрозорістю і неефективністю управління місцевими ресурсами;

по-друге, формальний підхід під час планування бюджетів за програмно-цільовим 
методом, недотримання загальної бюджетної дисципліни, допущення імовірних поми-
лок, порушень і зловживань під час виконання бюджетів потребує зміни фокусу фінан-
сового контролю. Адже відтепер ефективність і результативність використання бюджет-
них коштів повинні досліджуватися з позиції виміру соціально-економічних наслідків від 
діяльності розпорядника бюджетних коштів та його управлінських рішень, зокрема рівня 
досягнення поставлених перед ним цілей, ефективності виконання завдань у відповідній 
сфері, досягнення соціальних орієнтирів, очікуваних результатів тощо.

Вирішення зазначених та інших проблемних питань, що можуть поставати у процесі 
впровадження реформ у країні та запобігання ризикам імовірних порушень і зловживань, 
вимагають від Уряду ефективного реагування та невідворотних змін у підходах до функ-
ціонування системи державного фінансового контролю шляхом подальшого розвитку 
Держаудитслужби, реформування системи державного фінансового контролю та його 
інструментів, зокрема модернізації та розвитку державного фінансового аудиту, його ви-
дів і форм; удосконалення інспектування шляхом спрямування його на забезпечення ре-
альної боротьби з проявами фінансового шахрайства; розвитку моніторингу та перевір-
ки публічних закупівель. Оскільки успішне проведення реформи системи державного фі-
нансового контролю прямо пов’язано з ефективністю роботи органів Держаудитслужби.

Адже на сучасному етапі розвитку фінансового контролю в країні саме Держаудитслуж-
ба по суті є дієвим інструментом Уряду, що має основу для забезпечення здійснення якіс-
ного контролю за законністю та ефективністю (результативністю, ефективністю та економ-
ністю) управління і використання державних (місцевих) ресурсів та діяльності відповідних 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання.

Важливими аспектами подальшого розвитку Держаудитслужби та реформування 
системи державного фінансового контролю є розв’язання таких основних проблем:

недосконалість нормативно-правового, фінансового, інформаційного та методологіч-
ного забезпечення системи державного фінансового контролю;

брак законодавчої бази та методології для проведення органами Держаудитслуж-
би різних видів і форм державного фінансового аудиту: аудиту фінансової звітності, ІТ-
аудиту, аудиту коштів (фондів і грантів) ЄС, аудиту інвестиційних проектів, аудиту дер-
жавних (регіональних) цільових програм тощо через обмеженість запроваджених видів 
і форм аудиту в практику органів Держаудитслужби; недосконалість методології запро-
ваджених видів аудиту (виконання бюджетних програм, місцевих бюджетів, діяльності 
суб’єктів господарювання), її невідповідність сучасним міжнародним стандартам у зазна-
ченій сфері, низька спроможність залучення міжнародної технічної допомоги;

недостатній рівень переорієнтування інспектування на значні фінансові порушення та 
проведення ревізій винятково на основі ризиків через розпорошеність зусиль на прове-
дення більшою мірою дріб’язкових заходів за зверненням правоохоронних органів;

відсутність співпраці з європейськими органами протидії фінансово-економічним 
правопорушенням (зокрема, Комісією ЄС з питань боротьби з шахрайством (OLAF);

недостатній рівень розуміння органами державної влади, органами місцевого само-
врядування та суб’єктами господарювання сутності аудиту, який проводиться органами 
Держаудитслужби, що не сприяє якісній взаємодії між ними та формуванню партнер-
ських відносин;

обмеженість заходів впливу органів Держаудитслужби на несумлінних керівників ор-
ганів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та 
порушників фінансової дисципліни, бюджетного законодавства, невиконання ними за-
конних вимог органів Держаудитслужби;

низька спроможність розпорядників бюджетних коштів до впровадження та розви-
тку внутрішнього контролю через недостатній рівень усвідомлення сутності державного 
внутрішнього фінансового контролю та відповідальності за результати їх діяльності, зо-
крема перед суспільством;

обмеженість доступу до інформаційних ресурсів (бази даних, реєстри, автоматизова-
ні системи), зокрема через відсутність в окремих випадках або недосконалість механізму 
обміну інформацією між відповідними державними органами, брак ефективної взаємо-
дії органів контролю між собою;

низький рівень охоплення контролем місцевих бюджетів органами Держаудитслужби 
через недостатність відповідного кадрового та фінансового ресурсу;

необхідність докорінної зміни системи навчання та підвищення кваліфікації держав-
них аудиторів, упровадження у вітчизняну практику міжнародних підходів постійного 
професійного розвитку, збільшення ресурсів на зазначені цілі, активне залучення між-
народних донорських організацій;

потреба у підвищенні рівня інформованості суспільства про напрями та результати ді-
яльності органів Держаудитслужби, зокрема фокусування на висвітленні інформації про 
конкретну користь для людей – платників податків.

Комплексне розв’язання окреслених проблем можливе за умови вжиття на держав-
ному рівні заходів, спрямованих на реформування та підвищення ефективності держав-
ного фінансового контролю.

Необхідність реформування системи державного фінансового контролю загалом та 
розвиток Держаудитслужби зокрема узгоджується з такими стратегічними документами, 
як: середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020  року, затверджений розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275; Стратегія реформуван-
ня системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схвалена розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2017 р., № 23, ст. 659); Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена Указом 
Президента України від 12 січня 2015 р. № 5.

Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є визначення напрямів і механізму розвитку системи державного фі-

нансового контролю на державному, регіональному та місцевому рівні та посилення ін-
ституційної спроможності органів Держаудитслужби.

Реалізувати Концепцію передбачається шляхом виконання плану заходів до 2020 року.
Шляхи і способи розв’язання проблем

Проблеми реформування системи державного фінансового контролю та Держаудит-
служби передбачено розв’язати шляхом виконання таких завдань.

Завдання 1. Розбудова уніфікованої нормативно-методологічної бази та стандартиза-
ція державного фінансового аудиту, зокрема удосконалення та посилення інституційної 
основи наявних видів державного фінансового аудиту, що проводить Держаудитслужба, 
та впровадження в діяльність нових видів і форм аудиту

Держаудитслужба:
розробить проект Закону України «Про основні засади діяльності органів державно-

го фінансового контролю», порядки, стандарти (методики) аудиту за новими формами 
і видами його проведення, які впровадить у діяльність, а також удосконалить норматив-
но-методологічну базу аудиту виконання бюджетних програм, аудиту місцевих бюдже-
тів, аудиту діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням міжнародних стандартів 
та кращої практики ЄС;

визначить об’єкти аудиту за погодженням з Кабінетом Міністрів України та відповід-
ними державними органами, в яких буде реалізовано пілотні проекти з упровадження но-
вих видів та форм аудиту.

Завдання 2. Посилення ефективності функції інспектування шляхом фокусування зу-
силь Держаудитслужби на найбільших фінансових ризиках

Держаудитслужба підвищить дієвість інспектування як інструменту виявлення і доку-
ментування порушень з ознаками шахрайства, масштабних порушень та ризиків шляхом 
застосування методики ризикоорієнтовного підходу та налагодить взаємодію з OLAF.

Завдання 3. Удосконалення інформаційного забезпечення Держаудитслужби, а також 
унормування механізму взаємодії та обміну інформацією між органами державної вла-
ди, органами місцевого самоврядування та створення інтегрованої автоматизованої ін-
формаційної бази

Держаудитслужба разом з іншими заінтересованими державними органами розро-
бить концепцію розвитку інформаційного забезпечення у сфері контролю за управлін-
ням та використанням державних (місцевих) ресурсів, зокрема, яка буде містити такі 
компоненти, як:

розроблення нормативно-правових актів щодо механізму взаємодії та обміну інфор-
мацією між органами контролю;

створення інтегрованої автоматизованої інформаційної бази з даними про стан та ре-
зультати державного контролю за управлінням та використанням державних (місцевих) 
ресурсів – Держаудитслужби, Рахункової палати, Казначейства, Держфінмоніторингу, 
ДФС, Антимонопольного комітету, НКЦПФР та інших відповідних державних органів, що 
уповноважені здійснювати державний контроль;

доступ органів Держаудитслужби до баз даних, реєстрів та автоматизованих систем, 
функціонування яких фінансується з державного бюджету, тощо.

Водночас Держаудитслужба здійснить заходи щодо удосконалення та розвитку її вну-
трішнього інформаційного забезпечення, зокрема розробить:

інформаційно-аналітичні системи для планування та супроводження заходів держав-
ного фінансового контролю;

інформаційно-аналітичні бази для відображення результатів заходів державного фі-
нансового контролю.

Завдання 4. Формування системи запобіжників під час здійснення децентралізації та 
здійснення належного контролю на місцевому та регіональному рівні

Держаудитслужба здійснить заходи щодо забезпечення належного рівня державно-
го фінансового контролю за законністю, ефективністю і результативністю управління і 
використання коштів місцевих бюджетів та комунального майна в умовах децентралі-
зації, досягнення економії та цільового використання місцевих фінансів шляхом ство-
рення та забезпечення функціонування відповідних структурних підрозділів Держаудит-
служби на регіональному рівні, а також модернізації механізму здійснення контролю за 
місцевими бюджетами, зокрема уніфікації та стандартизації підходів до проведення ау-
диту місцевих бюджетів.

Завдання 5. Зміцнення кадрового потенціалу Держаудитслужби
Держаудитслужба реалізує нову модель розвитку та підготовки висококваліфікова-

них кадрів, зокрема: Програму постійного професійного розвитку державних аудиторів; 
орієнтовних планів проведення семінарів, навчань, конференцій, брифінгів, засідань за 
круглим столом тощо.

Крім того, з метою формування та збереження високопрофесійного кадрового потен-
ціалу Держаудитслужба разом з іншими заінтересованими органами державної влади за-
пропонує заходи щодо забезпечення такого рівня фінансування, який дасть змогу вико-
нувати органам Держаудитслужби свої функції у повному обсязі та забезпечувати відпо-
відний рівень оплати праці.

Завдання 6. Формування механізму побудови партнерських відносин органами Дер-
жаудитслужби з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та 
суб’єктами господарювання як об’єктами державного фінансового аудиту

Держаудитслужбою з метою підвищення рівня значущості аудиту, формуван-
ня та впровадження партнерських відносин з органами державної влади, органа-
ми місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання під час планування 
та проведення аудиту буде унормовано процедуру планування та проведення дер-
жавного фінансового аудиту за зверненням таких органів та суб’єктів. Крім того, 
для формування в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 
у суб’єктів господарювання розуміння сутності аудиту та концептуальних підхо-
дів, на основі яких він організовується, функціонує та розвивається, Держаудит-
служба разом з органами державної влади, органами місцевого самоврядування 
та суб’єктами господарювання, науковими установами, міжнародними експерта-
ми проведе засідання за круглим столом, семінари, конференції тощо із зазначе-
ного питання.

Очікувані результати
За умови реалізації Концепції буде: створено цілісну та ефективну систему державно-

го фінансового контролю; зміцнено фінансово-бюджетну дисципліну; мінімізовано зло-
вживання у сфері використання державних ресурсів; удосконалено управління та вико-
ристання державних ресурсів органами державної влади, органами місцевого самовря-
дування та суб’єктами господарювання; забезпечено розвиток правової та методологіч-
ної бази функціонування Держаудитслужби, яка враховуватиме кращі практики ЄС та іс-
нуючі потреби України.

Реалізація Концепції сприятиме:
формуванню концептуальних засад створення і розвитку єдиного законодавчо-

го фундаменту та нормативно-методологічного забезпечення державного фінан-
сового контролю, стандартизації окремих інструментів здійснення державного фі-
нансового контролю, унормуванню функцій органів контролю та забезпечення чіт-
кого розподілу відповідних повноважень і ресурсів між ними;

мінімізації ризиків імовірних помилок, порушень і зловживань у фінансовій сфе-
рі та зменшенню втрат бюджетних ресурсів, зміні фокусу контрольної діяльності, зо-
середженню також на відстеженні соціальних орієнтирів і досягненню нематеріаль-
них інтересів;

зміщенню акцентів інспектування та підвищення його дієвості як інструменту вияв-
лення і документування порушень з ознаками шахрайства, ризиків та налагодження вза-
ємодії з OLAF;

підвищенню рівня якості управління державними (місцевими) ресурсами шляхом до-
тримання принципів економічності, ефективності, результативності та прозорості органа-
ми державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарюван-
ня під час провадження діяльності;

підвищенню відповідальності керівників органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування та суб’єктів господарювання за наслідки їх хибних управлінських рі-
шень;

створенню інтегрованої автоматизованої інформаційної бази даних державного 
контролю за управлінням та використанням державних (місцевих) ресурсів;

налагодженню та інституційному забезпеченню механізму взаємодії і обміну інфор-
мацією між Держаудитслужбою та іншими органами контролю;

підвищенню рівня розуміння органами державної влади, органами місцевого са-
моврядування та суб’єктами господарювання мети і завдань аудиту, який прово-
диться органами Держаудитслужби, та формуванню якісних партнерських відно-
син між ними;

мінімізації втрат бюджетних ресурсів під час проведення реформи децентралізації од-
ночасно з реформуванням системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю;

формуванню ефективної моделі розвитку і підготовки висококваліфікованих кадрів 
та забезпеченню ними якісного виконання Держаудитслужбою своїх функцій;

підвищенню рівня довіри громадян до Уряду, державних інституцій та зменшенню со-
ціальної напруги у суспільстві шляхом підвищення якості поінформованості суспільства 
про результати роботи Держаудитслужби.

Завдяки такому підходу повною мірою буде враховано кращий світовий досвід щодо 
формування державної політики у сфері державного фінансового контролю, що дасть 
змогу створити дієву та ефективну систему управління та використання державних (міс-
цевих) ресурсів в Україні, забезпечити повне, узгоджене та ефективне функціонування 
Держаудитслужби зокрема та державного фінансового контролю загалом.

Обсяг фінансових та матеріально-технічних ресурсів
Фінансове забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією Концепції, буде здійснюва-

тися за рахунок коштів, що передбачаються для міністерств та інших центральних орга-
нів виконавчої влади, відповідальних за її виконання, у державному бюджеті на відповід-
ний рік, а також коштів міжнародної фінансової і технічної допомоги та інших джерел, не 
заборонених законодавством.
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оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт конкурсної пропозиції від 21 травня 2018 року
1. Замовник: 
1.1. Найменування: Управління державної охорони 

України.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037478.
1.3. Місцезнаходження: 01024,  м. Київ, вул. Богомоль-

ця, 8. 
2. Предмет закупівлі:
2.1.Найменування предмета закупівлі: Будівництво 

(придбання) житла на умовах пайової участі та на вторин-
ному ринку в місті Києві для військовослужбовців Управ-
ління державної охорони України.

 2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи на-
дання послуг: – 27 квартир загальною площею 2 164,74 
кв. м.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання 
послуг: м. Київ, вул. Богомольця, 8.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання 
послуг: до 01 грудня 2018 року. 

3. Процедура закупівлі: конкурс (згідно з вимогами По-
рядку використання коштів, передбачених у державно-
му бюджеті України на будівництво (придбання) житла 
для військовослужбовців, осіб рядового і начальницько-
го складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.02.2011 № 147)

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про про-
ведення процедури закупівлі, опублікованого в держав-
ному офіційному виданні з питань державних закупівель: 
«Урядовий кур’єр» від 05 травня 2018 року № 86 (6202).

5. Учасники-переможці: 
5.1.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПрАТ 

«ДБК-4»;
5.1.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової 

картки платника податків: 05503160;
5.1.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) 

та місце проживання (для фізичної особи), тел./факс: 
04074, м. Київ, вул. Лугова, 13, тел./факс: (044) 426-50-
24.

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:
6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 

ПрАТ «ДБК-4» 18 477,00 (вісімнадцять тисяч чотириста 
сімдесят сім) грн. 00 коп. за 1 кв. м. житла з урахуванням 
ПДВ.

6.2. Загальна вартість предмету закупівлі: 39 997 900,00 
грн. (Тридцять дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто сім 
тисяч дев’ятсот) грн. 00 коп.

7. Дата прийняття рішення про акцепт конкурсної про-
позиції (цінової пропозиції, пропозиції за результатами за-
стосування процедури закупівлі в одного учасника): 21 
травня 2018 року.

8. Кінцевий строк укладання договору про закупівлю: 
08 червня 2018 року.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1). Головні Олексія Юрійовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Головня О.Ю., 18.01.1987 року народження (зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21), 
викликається на 31.05.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті, голо-
вуючий суддя Челюбєєв Є.В.;

2). Красовського Володимира Івановича, 22.04.1968 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Красовський В.І. (зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Донецьк, вул. Лозова, 130), викликається на 01.06.2018 року об 11.00 год. до суду, каб. №10, для участі у 
розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є.В.;

3). Почерніна Євгена Миколайовича, 26.03.1983 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Почернін Є.М. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Ав-
діївка, квартал Ювілейний, 10/6), викликається на 07.06.2018 року о 14.00 год. до суду, каб. № 10, для учас-
ті у розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є.В.;

4). Свинцицького Сергія Вікторовича, 21.02.1985 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Свинцицький С.В., 21.02.1985 року народження (проживав без ре-
єстрації за адресою: Житомирська обл., Володарськ-Волинський район, смт Нова Борова, вул. Шевченка, 
13-А), викликається на 08.06.2018 року об 11.30 год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по су-
ті, головуючий суддя Челюбєєв Є.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in 
absentia), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідаль-
ності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викли-
кає обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України Баркова Сергія Миколайови-
ча, 28.10.1973 року народження, який зареєстрований за адресою:  
м. Луганськ, вул. Володимирська, 35, у судові засідання, які прово-
дитимуться в порядку спеціального судового провадження та відбу-
дуться 20 червня 2018 року о 09 год. 10 хв., 23 липня 2018 року о 09 
год. 30 хв. та 20 серпня 2018 року о 09 год. 15 хв. у залі судових засі-
дань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Баркова С. М. у судове засідання, 
оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Т. Багрій

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дні-
пропетровської області знаходиться кримінальне провадження 
№ 185/3418/16 за обвинуваченням Чоп Олени Олександрівни за 
вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному 
провадженню призначено на 09.00 годину 6 червня 2018 року за 
адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Дні-
провська, 135.

Обвинувачена Чоп Олена Олександрівна викликається у су-
дове засідання в приміщення Краматорського міського суду До-
нецької області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21, яке буде проводитися в режимі відеокон-
ференції головуючим суддею Тимченко С. О. 6 червня 2018 ро-
ку о 09.00 годині.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважа-
ється повідомленою про дату, час та місце розгляду справи. У ра-
зі неявки обвинуваченої справу буде розглянуто за її відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає кримінальне провадження № 42014080000000652 (номер спра-
ви 243/243/3053/15-к, номер провадження 1-кп/243/199/2018) за обвинуваченням Ковінько  
Яни Василівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Обвинувачена по справі Ковінько Яна Василівна, 01.09.1983 року народження, яка прожи-
ває за адресою: Донецька область, м. Донецьк, проспект Россіні, 6/30, викликається на су-
дове засідання, яке відбудеться 4 червня 2018 року о 08.40 год. до суду, для участі у розгля-
ді справи.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою, не прибула за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає 
дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. Суд також має 
право постановити ухвалу про привід обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на неї гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спе-
ціальне судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Половинки В.О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/23062/17 стосовно Соло-
па В’ячеслава Валерійовича, 25.03.1970 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Солоп В.В., зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. 
Переверзєва, 40/8, фактично мешкає: м. Луганськ, вул. Со-
вєтська, 74/4.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Солопа 
В’ячеслава Валерійовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 4 червня 2018 року о 12.30 год. у залі Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Скрипник C. M.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 19 травня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22017130000000014 відносно Кочкіна Миколи Бо-
рисовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Кочкін 
Микола Борисович у судове засідання, яке відкла-
дено на 4 червня 2018 року об 11 годині 00 хвилин 
та відбудеться в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце слу-
хання справи. Наслідки неявки передбачені ст. 323 
КПК України.

Суддя Ю. Ю. Цимбал

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 
20) знаходиться кримінальне провадження відносно обви-
нуваченого Ісаєва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області від 4 грудня 2017 року справу було призначе-
но до судового розгляду на підставі обвинувального акта у 
кримінальному провадженні відносно обвинуваченого Іса-
єва Анатолія Анатолійовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке 
проводиться в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Ісаєв А .А., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, Мар’їнський р-н, с. Дачне, вул. 
Южна, 2, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, 
м. Ясинувата, вулиця Машинобудівників, буд. 13, кв. 8, ви-
кликається 4 червня 2018 р. о 08 годині 30 хвилин до суду, 
каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області по кримінальній справі № 185/2143/17 
за обвинуваченням Дворецького Андрія Анатолійо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, викликає об-
винуваченого Дворецького Андрія Анатолійовича 
в підготовче судове засідання, яке призначене на 6 
липня 2018 року о 09.00 год. та проводитиметься  
головуючим суддею Самоткан Н. Г. у приміщенні 
Павлоградського міськрайонного суду за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дні-
провська, 135.

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

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Половинки В.О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/18968/17 стосовно Корні-
євського Аркадія Юрійовича, 11.11.1969 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438, ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 
262, ч. 2 ст. 146 КК України. Обвинувачений Корнієвський А. Ю., 
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Перекопська, буд. 125.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Корнієвського 
Аркадія Юрійовича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 4 червня 2018 року об 11.30 год. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М.,  
Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 417/4335/17 стосовно Мільчакова Олексія Юрійовича, 
30.04.1991 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 
(в редакції Закону від 08.04.2014), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК Украї-
ни. Обвинувачений Мільчаков О.Ю., зареєстрований та про-
живає за адресою: вул. Галерна, буд. 53а, кв. 30, м. Санкт-
Петербург Ленінградської області Російської Федерації.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Мільчако-
ва Олексія Юрійовича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 4 червня 2018 року о 13 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районного суду Луганської об-
ласті за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марків-
ського району Луганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 7 лютого 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22017130000000015 відносно Городовіченка Во-
лодимира Анатолійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України.

До суду як обвинувачений викликається Городові-
ченко Володимир Анатолійович у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 4 червня 2018 року о 13 
годинні 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце слу-
хання справи. Наслідки неявки передбачені ст. 323 
КПК України.

Суддя Ю. Ю. Цимбал

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться криміналь-
не провадження № 233/5869/17 за обвинуваченням 
Семенової Тетяни Вікторівни, 22.10.1983 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області від 10 квітня 2018 
року розгляд кримінального провадження за обви-
нуваченням Семенової Тетяни Вікторівни в порядку 
спеціального судового провадження (in absentia) за 
відсутності обвинуваченої.

Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Ві-
кторівну в підготовче судове засідання на 5 червня 
2018 року о 09 годині 30 хвилин, яке відбудеться в 
приміщенні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 01.06.2018 року для абонентів фіксованої телефонії змінюється розмір щомісячної плати у тариф-

них планах, у які включено безлімітні міські розмови та певну кількість хвилин для міжміського спіл-
кування. Для фізичних осіб ці зміни стосуються тарифних  планів «Домашній Безлімітний», «Домаш-
ній Базовий», «Домашній Мінімальний», «Smart Full» і «Smart Basic», для юридичних осіб – ТП «Базо-
вий». Нагадуємо, що абонент має змогу безкоштовно змінити тарифний план на будь-який інший, до-
ступний за адресою встановлення його телефону, зателефонувавши за телефонами контакт-центру 
або безпосередньо звернувшись до будь-якого центру обслуговування абонентів ПАТ «Укртелеком». 
Крім того, змінюються деякі тарифи на додаткові послуги фіксованого телефонного зв’язку для або-
нентів (фізичних осіб).

Також повідомляємо, що з 01.06.2018 року для абонентів (фізичних осіб) в деяких тарифних пла-
нах буде збільшено розмір абонентної плати за користування послугою доступу до мережі Інтернет. 

Детальну інформацію про умови тарифних планів ПАТ «Укртелеком» розміщено на веб-сайтах www.
ukrtelecom.ua/newtariffs (для фізичних осіб) та b2b.ukrtelecom.ua (для юридичних осіб), а також у всіх 
центрах обслуговування абонентів.

Отримати будь-яку додаткову інформацію можна також і за телефонами контакт-центру для фізич-
них осіб 0 800 506 800 та для юридичних осіб 0 800 506 801 (дзвінки безкоштовні в межах України з 
номерів українських операторів).

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 
85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальні провадження за об-
винуваченням:

1). Нємова Юрія Валентиновича, 28.03.1978 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачений Нємов Ю.В. (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Треньова, 
1в/26), викликається на 30.05.2018 року о 10.30 год. до суду, каб. № 8, для учас-
ті у розгляді справи по суті, головуючий суддя Соляник А.В.;

2). Тіщенка Сергія Володимировича, 07.04.1978 року народження, у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Тіщенко 
С.В. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, 
108а/110), викликається на 08.06.2018 року о 09.00 год. до суду, каб. № 8, для 
участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Соляник А.В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за від-
сутності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судо-
ве провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

Сєвєродонецький міський суд Лу-
ганської області викликає як обви-
нувачену Коваль Олену Леонідівну 
(останнє відоме місце реєстрації: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Гагаріна, 101/6) у судове засі-
дання з розгляду кримінальної спра-
ви №428/8456/16-к за обвинувачен-
ням Коваль Олени Леонідівни за ч. 3 
ст. 368 КК України, яке відбудеться 
31.05.2018 року о 09 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська oбласть, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя В.М. Олійник

«Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  
(код ЄДРПОУ - 19199961)!

Повідомляємо, що з 1 червня 2018 року змінюються окремі тарифи 
та тарифні плани на послуги Інтернет для існуючих абонентів  – фізич-
них осіб, послугу безпосереднього з’єднання та оренду обладнання – 
для фізичних та юридичних осіб.

Детальна інформація - за телефоном (044) 507 00 00 або 177 (з те-
лефонних ліній Vega).

Втрачене свідоцтво № 06376-3 про право власності на квартиру від 9 
серпня 1996 року, видане Виконкомом Львівської міської ради народ-
них депутатів, яке посвідчує, що квартира, яка знаходиться за адресою: 
вул. Любінська, 104, кв. 18, дійсно належить на праві приватної влас-
ності гр. Васянович Аллі Андріївні, вважати недійсним.

Втрачений технічний паспорт на приватизовану квартиру (інвентар-
ний номер 122, реєстровий № 15455), складений Львівським міжмісь-
ким бюро технічної інвентаризації 12.08.1996 р., вважати недійсним.

Ставищенська селищна рада по-
відомляє про взяття на облік без-
госпного майна в селищі Ставище 
Ставищенського району Київської 
області по вул. Хутірська, 66. Для 
довідок звертатись до Ставищен-
ської селищної ради або за тел. 
04564-52810.

Втрачене Свідоцтво про право 
власності на квартиру (серія ККВ 
№3643, видане на ім’я Шукстуль-
ського Бориса Ілліча на підставі 
Наказу Головного управління жит-
лового забезпечення від 21 лютого 
1997 р. №57-С), 
вважати недійсним.
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Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ФОТОФАКТ

МУЗИКА В ПОВІТРІ. Тендітна дівчина грає на скрипці, вмос-
тившись на дроті, натягнутому між стіною обласної філармонії 
та спеціально встановленим опорним стовпом. Така незвична 
скульптура з’явилася цими днями в Черкасах. Це композиція, 
яку її автор столичний скульптор Олександр Лідаговський на-
звав «Висока нота». Фігура завбільшки 1,6 метра, виготовле-
на з бронзи і важить понад 150 кілограмів. Ініціювали втілення 
проекту, взявши на себе всі витрати, місцеві підприємці. Ідею 
скульптури меценати запозичили, подорожуючи у Польщі.

Автор роботи впевнений, що його творіння допоможе пере-
хожим відірвати очі від асфальту і замислитися про високе й 
прекрасне. Він запевнив, що скульптура надійна і безпечна: 
проект пройшов усі належні перевірки. Щоб фігура не пере-
верталася, центр тяжіння розміщено внизу.

Ось тільки тло для споглядання диво-скульптури гарне дале-
ко не з усіх ракурсів: на видноколі бовваніє багатоповерхівка, 
що вже багато років не знала ремонту, з її фасаду шматками 
повідпадала плитка. Можливо, мешканцям будинку слід також 
звернутися до меценатів?

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 25 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +12  +17 +23  +28
Житомирська +12  +17 +23  +28
Чернігівська +11  +16 +22  +27
Сумська +11  +16 +21  +26
Закарпатська +11  +16 +23  +28
Рівненська +11  +16 +23  +28
Львівська +10  +15 +22  +27
Івано-Франківська +11  +16 +21  +26
Волинська +11  +16 +23  +28
Хмельницька +11  +16 +23  +28
Чернівецька +9  +14 +20  +25
Тернопільська +11  +16 +23  +28
Вінницька +12  +17 +23  +28

Oбласть Нiч День

Черкаська +12  +17 +23  +28
Кіровоградська +12  +17 +23  +28
Полтавська +12  +17 +22  +27
Дніпропетровська +12  +17 +23  +28
Одеська +13  +18 +23  +28
Миколаївська +12  +17 +23  +28
Херсонська +12  +17 +23  +28
Запорізька +12  +17 +23  +28
Харківська +12  +17 +21  +26
Донецька +12  +17 +23  +28
Луганська +12  +17 +22  +27
Крим +12  +17 +23  +28
Київ +15  +17 +26  +28

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
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23..28
12..17

23..28
12..17
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Запрошення до Китаю 
як нагорода за навчання

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МОВНІ ПРАКТИКИ. Перші 15 юнаків і дві дівчини отримали 
сертифікати Інституту Конфуція Національного лінгвістично-
го університету України про успішне закінчення першого кла-
су китайської мови. Курси дистанційного навчання було органі-
зовано з використанням сучасних інформаційних технологій у 
міському клубі східних бойових та оздоровчих систем.

«Працюючи з викладачем з Китаю, наші діти освоювали то-
нальність мови, послідовність написання ієрогліфів, особливості 
побудови речень, вчили китайські слова і навіть вірші. Усіх пере-
вели до другого класу. А п’ять старших учнів навіть отримали за-
прошення від Інституту Конфуція у двотижневу навчальну поїздку 
до Китайської Народної Республіки», — розповідає керівник дитя-
чо-юнацького розмовного центру китайської мови Сєвєродонець-
кого клубу східних бойових та оздоровчих систем Андрій Сербін.

За його словами, нові групи першого класу дистанційного на-
вчання Інституту Конфуція для тих, хто зацікавився цією темою, 
почнуть роботу в Сєвєродонецьку з початком нового навчально-
го року.

Дню Героїв присвятили 
ходу у вишиванках

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ВИЯВ ПОШАНИ. З нагоди Дня Героїв у Тернополі організу-
вали заходи на вшанування пам’яті тих, хто боровся за волю й 
незалежність України. Передусім, поінформували у прес-службі 
міськради, у загальноосвітніх навчальних і культурно-мистець-
ких закладах обласного центру організують уроки національної 
звитяги, тематичні виставки та спілкування. Команди міських 
шкіл і Галицького коледжу ім. В. Чорновола змагалися у військо-
во-історичному квесті «Ігри патріотів». У надвечір’я тернополя-
ни та гості міста пройшли урочистою ходою у вишиванках за 
участю представників органів місцевого самоврядування, депу-
татів, громадських організацій, учнів і студентів вулицями міста 
до центрального Театрального майдану. Потім поклали квіти до 
пам’ятників і пам’ятних знаків Героям України та борцям за її не-
залежність. Завершилося святкування патріотичним концертом.

«Садок вишневий» квітує вже 30 років
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. У ці трав-
неві сонячні дні, як і щовес-
ни, в Городищі на Черкащині 
всіма барвами веселки роз-
цвів мистецький фестиваль 
«Садок вишневий коло ха-
ти». Сюди, на батьківщину Гу-
лаків-Артемовських та Сими-
ренків, краю, де минули ди-
тячі роки Тараса Шевченка, 
звідусіль з’їжджаються моло-
ді артисти, народні умільці, 
просто обдаровані люди, щоб 
продемонструвати свою май-
стерність. 

Урочисте відкриття свята 
відбулося біля пам’ятника Се-
менові Гулаку-Артемовсько-
му. Відомі оперні персонажі 
Одарка і Карась, які господа-
рюють тут, гостинно запрошу-
ють гостей на мистецьку ви-
ставку. Велично й схвильова-
но звучать бандури — це ама-
торська капела бандуристів 
районної дитячої школи мис-
тецтв відкриває творчу час-
тину фестивалю. Ніби радіс-
ний спомин дитинства, розли-
лася Городищем музика ду-
хового оркестру Канівського 

коледжу культури і мистецтв. 
Різнобарв’я українських пі-
сень і танців від хореогра-
фічних колективів, народних 
фольклорних ансамблів та 
вокальних дуетів області за-
полонило навколишній про-
стір, розкрило емоційну й лі-
ричну українську душу.

Районною премією імені С. 
Гулака-Артемовського за ва-
гомий внесок у відроджен-

ня і становлення українсько-
го національного мистецтва 
та пісенної спадщини органі-
затори фестивалю нагороди-
ли дует заслужених працівни-
ків культури України Василя 
та Діани Матющенків. 

Городищенцям вдалося 
створити неповторну святко-
ву атмосферу й почастувати 
учасників оригінальними на-
їдками. Столи достатку тери-

торіальних громад та вистав-
ка творів образотворчого і де-
коративно-вжиткового мис-
тецтва зібрали багато шану-
вальників. Кожне село при-
прошувало оглянути робо-
ти майстрів та від душі при-
гощало. Усі охочі могли взя-
ти участь у майстер-класах 
найкращих народних умільців 
Черкащини. Переможцями 
виставки-конкурсу «Чарівний 
світ достатку і краси» стали 
Калинівська сільська грома-
да, яку очолює Іван Наумець.

Фестиваль, який став по-
справжньому народним, ще 
раз засвідчив багатство на-
шої культури, щедрість та різ-
номанітність талантів. Тут, 
здається, було все, чого душа 
забажає. І навіть солом’яний 
бичок із села Калинівка, біля 
якого всі охоче фотографува-
лися. Вишивальниці й різьбя-
рі, гончарі й художники, співа-
ки й танцюристи — кожен із 
них зберігає колорит місцевих 
народних традицій. Зібрав-
шись разом, їм є про що по-
говорити, є що показати. При-
ємно, що їхнім умінням ціка-
виться дедалі більше молоді. 
Значить, традиціям жити. 

У Львові святкували кельнери 
Лесь ЯВОРІВ для 

«Урядового кур’єра»

І КВІТКА, І ПЕРЕГОНИ. 
Львівські кельнери мають 
власне свято. І відзначали во-
ни його на Теплого Миколи 
під гаслом «Подаруй кельне-
ру квітку». День кельнера в 
місті Лева вперше відзначи-
ли 2009 року. І відтоді зароди-
лася добра традиція для під-
вищення престижу професії 

офіціантів та спонукання мо-
лоді до її обрання. Кажуть, що 
такого свята немає більше ні-
де. Отже, в інших українських 
містах сьогодні для працівни-
ків закладів готельно-ресто-
ранного бізнесу будень. 

У святковий день 79 найкра-
щих львівських кельнерів наго-
родили грамотами і пам’ятними 
подарунками. Але були для них 
не лише відзнаки. У більшості 
закладів готельно-ресторанно-

го бізнесу міста офіціантів на 
певний час підмінили на роботі 
чиновники, депутати, рестора-
тори, зірки шоу-бізнесу та інші 
відомі львів’яни. Принаймні, як 
поінформували в прес-службі 
міської ради, організатори свя-
та традиційно підтримали іні-
ціативу публічних людей узя-
ти участь у Дні кельнера у ро-
лі офіціанта. 

Ще один традиційний захід 
відбувся в межах цього свя-

та — великі перегони кель-
нерів. Щоправда, як зазна-
чили організатори, цьогоріч 
це була не лише пробіжка 
кельнерів із тацями і склян-
ками води, а їм довелося на-
бути належного вигляду й 
підходити до столиків, щоб 
виконати замовлення. А зго-
дом самі кельнери мали змо-
гу відпочити, відсвяткував-
ши на запальній вечірці Lviv 
Kelner Party. 

Який же фестиваль без козаків!
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