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У похід по «Оскар»
НОМІНАЦІЯ. Кінострічку «Донбас» режисера Сергія Лозниці 

буде висунуто від України на премію «Оскар» у номінації «Най-
кращий фільм іноземною мовою». Таке рішення ухвалив Укра-
їнський оскарівський комітет, повідомляє ВВС Україна з поси-
ланням на голову комітету кінокритика Аліка Шпилюка.

Сценарій фільму «Донбас» засновано на документальних 
матеріалах. Стрічка розповідає про трагічні події на сході Украї-
ни. Її прем’єра відбулася 9 травня 2018 року на 71-му Каннсько-
му міжнародному кінофестивалі, де в межах програми «Осо-
бливий погляд» стрічка отримала приз за режисуру.

Кінофільм «Донбас» знято у співпраці кінематографістів 
України, Німеччини, Франції, Нідерландів і Румунії, повідомляє 
Укрінформ.

Наші митці висували на здобуття «Оскара» десяток кіноро-
біт, проте жодна з них не змогла вибороти нагороду чи увійти 
до переліку номінантів. Однак шлях здолає той, хто йде. Тим 
більше, що не без допомоги держави кіновиробництво в Украї-
ні таки відроджується. І на нас очікує дуже багато талановитих 
і вартих уваги прем’єр.  

ЦИТАТА ДНЯ

ІРИНА ГЕРАЩЕНКО:  «Путін

ЦИФРА ДНЯ

47 162 
вибухонебезпечних предмети,  

серед яких 630 авіаційних бомб, 
вилучили та знищили з початку року 

підрозділи ДСНС

і керівництво РФ мають 
відповісти за Іловайськ, 

Дебальцеве, за тисячі  
вбитих і поранених 

українців, десятки 
зруйнованих сіл,  
за розстріляних  

у коридорах смерті 
наших військових».

Кожну вилучену тіньову гривню  
спрямують до держбюджету
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Інвестиції в національну освіту цього року становлять 
близько мільярда — це безпрецедентно

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Напередодні нового навчаль-
ного року велику увагу бу-

ло приділено саме підготовці фа-
хівців профільного міністерства, 
вчителів, батьків і дітей до ньо-
го. Отже, Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман нагадав, що з 1 
вересня в Україні запроваджено 
проект «Нова українська школа». 

«Дуже важливо, щоб україн-
ська освіта була конкурентоспро-
можною. Цього року починає-
мо впроваджувати реформу осві-
ти. Ця реформа дасть перші ре-

зультати через 12 років. Але сьо-
годні закладаємо основу цих но-
вих і важливих змін», — наголо-
сив Прем’єр.

Він нагадав, що уряд надав мі-
льярд гривень на запровадження 
реальної освітньої реформи. І це 
безпрецедентно, повідомляє де-
партамент інформації та комуні-
кацій з громадськістю Секретарі-
ату Кабміну.

«До 2020 року завдання, яке 
поставив уряд, має бути вико-
нано. Усі українські діти мають 
отримати вільний доступ до ди-
тячих садків, школи має бути 
переобладнано, запроваджено 

сучасні технології навчання. Я б 
дуже хотів, щоб протягом деся-
ти років Україна стала країною 
з високою якістю освіти, конку-
рентною, щоб ми могли не тільки 
навчати своїх дітей, а й поширю-
вати освітянський досвід на інші 
країни», — зазначив глава уря-
ду.

Щоб було достатньо коштів 
для інвестування в освіту, в дер-
жавному бюджеті має бути на це 
достатньо ресурсів. А наповню-
вати його, за словами Прем’єра, 
допомагає започаткована уря-
дом кампанія «Україна без 
контрабанди», що об’єднує зу-

силля різних відомств, відпові-
дальних за встановлення про-
зорості на державному кордоні 
для перекриття тіньових схем. 
Її впроваджувати непросто, але 
результат є, і він дуже вагомий.

Виконуючий обов’язки го-
лови Державної фіскаль-
ної служби Мирослав Продан 
представив проміжні підсумки 
антиконтрабандної діяльності. 
За даними ДФС, митні платежі 
лише за два місяці цього року 
— з червня по серпень — зрос-
ли на 12,6 мільярда гривень по-
рівняно з аналогічним періодом 
торік. А загалом з початку року 

всі платежі по лінії ДФС збіль-
шилися на понад 50 мільярдів 
гривень.

Досягти такого результату 
вдалося завдяки кільком чин-
никам. Нині повноцінно функці-
онує електронний кабінет плат-
ника податків, де майже всі по-
слуги, які надає ДФС, можна 
отримати в режимі онлайн. У ве-
ресні розпочнеться реалізація 
проекту «електронний чек», за-
вдяки якому буде автоматизо-
вано всі процеси оподаткування, 
що дасть змогу службі від-
стежувати весь ланцюжок 
розмитнення вантажів. 

Як допомогти воїнові 
повернутися з війни?
АКТУАЛЬНА ТЕМА. У мирному житті учасники бойових дій 
мають відчути підтримку і турботу не тільки в родині,  
а й у суспільстві

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Тільки в Луганській облас-
ті, за офіційними даними, 

на обліку понад 5 тисяч учас-
ників бойових дій в антитеро-
ристичній операції, що почала-
ся у 2014 році. Їхнє число що-

дня  зростає. Додому, в цивіль-
не життя, повертаються люди, 
котрі за місяці звикли бути на-
поготові всі 24 години на добу, 
від понеділка до неділі, взимку 
й влітку. Після допомоги в цен-
трі відновного лікування та реа-
білітації учасників бойових дій і 
ветеранів війни вони мають від-

чути підтримку й турботу вдо-
ма. Їхні дружини розповідають, 
що, повертаючись із зони бо-
йових дій, їхні чоловіки подум-
ки воюють далі, залишаючись 
на передовій. Чи не цілодобово 
дзвонять друзям, живуть тим, 
що там відбувається. «У бага-
тьох порушення сну, сновидін-

ня у вигляді проживання бойо-
вих дій, спогади про загиблих 
товаришів. Вони перебувають 
у тривожному стані, відчуваю-
чи необхідність спати зі збро-
єю, щоб вчасно захистити тих, 
хто поряд», — розповідає 
психолог центру Олексій 
Катасанов.

Перший заступник Голови Верховної Ради про те,  
що українці не пробачать і не забудуть ворогів своєї країни 
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ДОКУМЕНТИ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Євстратов Євген Олександрович, 27.10.1985 ро-

ку народження, уродженець м. Костянтинівка Доне-
цької області, який зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул. Лермонтова, 
буд. 41, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК Укра-
їни Вам необхідно з’явитись 05.09.2018, 06.09.2018 
та 07.09.2018 на 10 годину до кабінету № 6 3-го від-
ділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчо-
го відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Ма-
ріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, буд. 56а, 
до слідчого Бичкова М.С., для  проведення слідчих 
дій за Вашою участю у кримінальному проваджен-
ні № 22018050000000137, в якому Ви є підозрюва-
ним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилен-
ня від явки на виклик настають наслідки, передба-
чені ст. 139 КПК України, із можливістю застосуван-
ня приводу та здійснення подальшого спеціально-
го судового провадження. При наявності поважних 
причин, що перешкоджають явці за викликом у ви-
значений строк, Вам необхідно заздалегідь повідо-
мити слідчого про причини свого неприбуття за тел. 
(06264) 3-03-33.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в під-
готовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 
хвилин 14 вересня 2018 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обвину-
вачену Петрову Юлію Вікторівну, 16 листопада 1975 ро-
ку народження, у рамках кримінального провадження  
№ 42016000000002779, внесеного до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань 7 жовтня 2016 року, за ознаками 
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя Є.О. Мартинов

Повістка про виклик обвинуваченої
Обвинувачена Руденко Катерина Вікторівна, 

22.03.1977 р.н., уродженка м. Донецька, громадянка 
України, зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. 
Реактивна, 1, кв. 1, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 
323 КПК України вам необхідно з’явитися 22.10.2018 
року о 15.30 год. до Івано-Франківського міського 
суду Івано-Франківської області за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. № 11, 2 по-
верх, зал № 19, для розгляду кримінального прова-
дження про обвинувачення Руденко Катерини Вікто-
рівни, якій повідомлено про підозру у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Суддя О.Б. Лазарів

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні  
спеціального судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 лис-
топада 1975 року народження, викликається о 14.30 го-
дині 5 вересня 2018 року до Куп’янського міськрайонно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська об-
ласть, м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-а, для проведен-
ня судового засідання в провадженні №1-кп/628/27/18, 
справа №628/3812/16-к. Поважні причини неприбуття 
особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК Укра-
їни. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
статтями 139, 223 КПК України.

Суддя Н.В. Цендра

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Дадонов Олег В’ячеславович, 

06.07.1968 р.н., уродженець м. Полтава, громадянин 
України, зареєстрований за адресою: м. Херсон, вул. 
Кримська, 30, кв. 25, на підставі ст.ст. 134, 135, 297-5, 
323 КПК України вам необхідно з’явитися 31.10.2018 ро-
ку о 09.30 год. до Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал  
№ 19, для розгляду кримінального провадження про об-
винувачення Дадонова Олега В’ячеславовича, якому по-
відомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя О.Б. Лазарів

Судновий білет №009973, 

виданий інспекцією ГДРФ у м. К-Подільський 

23.03.2009 р. на ім’я Вітвіцького М.В. на моторне 

прогулянкове судно, вважати втраченим.

Свідоцтво про придатність малого судна до пла-

вання на ім’я Вітвіцького М.В. з реєстр.номером 

3-828206, 

вважати втраченим.

Державний акт на земельну ділянку: Серія ЯЕ 
№717982 від 27.05.2008 р., кадастровий номер 
1410137400:00:038:0088, земельна ділянка має пло-
щу 0,0582 га, яка розташована: м.Донецьк, Куйби-
шевський район, вул. Олексія Толстого, 93, держакт 
виданий на підставі рішення виконкому Донецької 
міської ради №830 від 19.12.2007 р., та зареєстро-
вано в книзі записів № 010814600301; вищевказаний 
державний акт виданий начальником управління зе-
мельних ресурсів у місті Донецьку Донецької облас-
ті А.Ф. Мирошниченко, що належить Блізно Володи-
миру Матвійовичу, 

вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Державне агентство резерву України 
оголошує аукціон з реалізації 

аптечного, лабораторного та санітарно-госпо-
дарського майна, сталевого прокату, дроту; про-
кату кольорових металів, інструменту та осна-
щення, штампів та пресформ; пристроїв, плете-
ниці міднолудженої, трубки ПВХ, скла органічно-
го; комплектуючих виробів, кабельно-провідни-
кової продукції, тари пакувальної; приладів на-
півпровідникових, електровакуумних, виробів 
комплектуючих; радіокомпонентів, мікросхем, 
протигазів, радіометрів-рентгенометрів; індиві-
дуальних дозиметрів, ВПХР, ІПП, запчастин до 
електровозів.

Аукціон відбудеться 20 вересня 2018 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за прове-

дення аукціону: Горошко І.Я. (235-17-42), Топко Т.В. 
(234-15-66).

Детальна інформація про умови проведення аукці-
ону розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву 
України – www.gosrezerv.gov.ua.

У провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження 
відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідан-
ня викликається Єгоров Сергій Вікторович, 
16.05.1957 року народження, обвинувачений у 
вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбу-
деться 13 вересня 2018 року о 16.00 год. у при-
міщенні Солом’янського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 10,  
під головуванням судді Педенко A.M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за від-
сутністю обвинуваченого в порядку спеціально-
го судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Бєлоусова Михайла Миколайо-
вича, 26.11.1964 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Фруктова, 1-б) у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться о 08 годині 30 хви-
лин 13.09.2018 р.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує осо-
бу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного су-
ду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 19, під головуванням судді Боро-
дія В.М.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Дуді-
на Миколу Миколайовича, 28.10.1991 року народження, як обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК Украї-
ни, по обвинувальному акту, внесеному в Єдиний реєстр досудових 
розслідувань за № 42016220000001040 від 24.11.2016 року, справа  
№ 644/6463/17-к, провадження № 1-кп/644/638/17, у підготовче су-
дове засідання, призначене на 10 вересня 2018 року о 16 годині 30 
хвилин, головуючий суддя Горчакова О.І. 

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. 
Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18 (корпус №2 суду), зал су-
дового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без учас-
ті Дудіна Миколи Миколайовича.

Втрачені: Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльніс-
тю № 3750 та Посвідчення адвоката № 3750, видані Київською місь-
кою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури згідно з 
рішенням від 28.05.2009 р. № 30-27-31 на ім’я Павленка Володими-
ра Івановича, вважати недійсними.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 серпня 2018 р. № 634 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про 

здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджет-
ні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916; 2017 р., № 2, ст. 41, № 95, 
ст. 2895, № 99, ст. 3036; 2018 р., № 32, ст. 1114) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 серпня 2018 р. № 634

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 23 квітня 2014 р. № 117 
1. Підпункт 51 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:
«обладнання, майна та послуг (у тому числі з підготовки особового складу), 

пов’язаних з отриманням двох патрульних катерів класу «Island», для задоволення по-
треб Міністерства оборони відповідно до Домовленості UP-P-SAA, укладеної в рам-
ках Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо реаліза-
ції програм та проектів міжнародної допомоги у військовій сфері, ратифікованої Зако-
ном України від 2 листопада 2000 р. № 2079-III, у розмірі до 100 відсотків їх вартості;».

2. Абзац перший пункту 2 після слів і цифр «Програми, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 197-3» доповнити словами і циф-
рами «, закупівлю обладнання, майна та послуг (у тому числі з підготовки особового 
складу), пов’язаних з отриманням двох патрульних катерів класу «Island», для задо-
волення потреб Міністерства оборони відповідно до Домовленості UP-P-SAA, укла-
деної в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки що-
до реалізації програм та проектів міжнародної допомоги у військовій сфері, ратифі-
кованої Законом України від 2 листопада 2000 р. № 2079-III».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 22 серпня 2018 р. № 668 
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів,  
передбачених у державному бюджеті для здійснення  
методичного та матеріально-технічного забезпечення  

діяльності навчальних закладів
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бю-

джеті для здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльнос-
ті навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 
квітня 2018 р. № 284 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 34, ст. 1202), виклавши 
його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 квітня 2018 р. № 284 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 серпня 2018 р. № 668)

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті  

для здійснення методичного та матеріально-технічного  
забезпечення діяльності навчальних закладів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті за програмою «Здійснення методичного та матеріально-технічного за-
безпечення діяльності навчальних закладів», на видання, придбання, зберігання та 
доставку підручників і посібників, створення, придбання, апробацію електронних під-
ручників для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, про-
фесійної (професійно-технічної) освіти, створення та функціонування Національної 
освітньої електронної платформи, підготовку та проведення експерименту з впрова-
дження та використання електронних підручників у системі загальної середньої осві-
ти, розроблення, запровадження та супроводження дистанційних курсів для учнів та 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, а також на організацію 

та проведення фінальних етапів всеукраїнських та міжнародних конкурсів у сфері 
освіти (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОН.
Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямами, визначеними 

підпунктами 1—7 пункту 3 цього Порядку, є державна наукова установа «Інститут 
модернізації змісту освіти».

Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 8 пункту 3 
цього Порядку, є державне підприємство «Інфоресурс».

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) видання, придбання, зберігання підручників і посібників (у тому числі електро-

нних версій друкованих підручників (у форматі pdf) та з аудіосупроводом), посібни-
ків серії «Шкільна бібліотека» з метою поповнення шкільних бібліотечних фондів і 
словників для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, профе-
сійної (професійно-технічної) освіти (далі — підручники і посібники).

Насамперед бюджетні кошти спрямовуються на видання та придбання підручни-
ків і посібників для осіб з особливими освітніми потребами;

2) доставку підручників і посібників структурним підрозділам освіти і науки об-
ласних та Київської міської держадміністрацій, формування та зберігання МОН ре-
зерву підручників і посібників;

3) створення, придбання, апробацію електронних підручників для учнів та педаго-
гічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) 
освіти (далі — електронні підручники);

4) проведення конкурсного відбору проектів підручників (у тому числі електро-
нних підручників) для здобувачів повної загальної середньої освіти;

5) підготовку та проведення експерименту з впровадження та використання елек-
тронних підручників у системі загальної середньої освіти (далі — експеримент);

6) розроблення та супроводження дистанційних курсів для учнів та педагогічних 
працівників закладів загальної середньої освіти для розміщення зазначених курсів 
на Національній освітній електронній платформі (далі — Національна платформа);

7) організацію та проведення фінальних етапів Всеукраїнського конкурсу фахо-
вої майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, Між-
народного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Та-
раса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Все-
українського конкурсу учнівської творчості (далі — конкурси);

8) створення та функціонування Національної платформи.
4. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 3 

цього Порядку, здійснюються видатки на оплату товарів, робіт і послуг, пов’язаних 
із створенням, придбанням та апробацією електронних підручників, у тому числі на 
придбання права щодо їх використання.

5. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 3 
цього Порядку, здійснюються видатки на:

розроблення та придбання для розміщення на Національній платформі електро-
нних освітніх ресурсів та сервісів, засобів оцінювання, методичних, дидактичних на-
вчальних матеріалів тощо;

закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання, програмного забезпе-
чення для закладів освіти, що беруть участь в експерименті.

6. Бюджетні кошти за напрямом, визначеним підпунктом 6 пункту 3 цього Поряд-
ку, використовуються з метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників за-
кладів загальної середньої освіти, підготовки до зовнішнього незалежного оцінюван-
ня учнів 9—11 класів з української мови і літератури, історії та географії України, пра-
вознавства (у тому числі учнів з особливими освітніми потребами та тих, що прожи-
вають на тимчасово окупованих територіях).

7. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 7 пункту 3 
цього Порядку, здійснюються видатки на:

придбання цінних подарунків, дипломів та сертифікатів для переможців та учас-
ників конкурсів, паперу, канцелярського приладдя, витратних матеріалів для прове-
дення конкурсів;

оплату медичних та транспортних послуг, харчування та проживання учасників 
конкурсів, оренди приміщень, оренди (експлуатації) обладнання та оргтехніки тощо.

8. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним  підпунктом 8 пункту 
3 цього Порядку, здійснюється оплата товарів, робіт і послуг, пов’язаних із створен-
ням та функціонуванням Національної платформи, у тому числі її технічну підтримку 
та інтеграцію до інших інформаційно-телекомунікаційних систем.

9. Бюджетні кошти на закупівлю підручників і посібників, електронних підручни-
ків та забезпечення експерименту використовуються МОН згідно із затвердженим 
ним переліком підручників і посібників, електронних підручників, яким надано від-
повідний гриф, з урахуванням прогнозованої кількості учнів та педагогічних праців-
ників, яку надають структурні підрозділи освіти і науки обласних та Київської місь-
кої держадміністрацій.

При цьому враховується необхідність виконання бюджетних зобов’язань мину-
лих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту 
бюджетної програми.

10. МОН затверджує план заходів та окремі вимоги щодо видання, придбання, 
зберігання та доставки підручників і посібників, впровадження Національної плат-
форми, придбання електронних підручників, забезпечення експерименту, розро-
блення, запровадження та супроводження дистанційних курсів.

11. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установ-
леному законом порядку.

Ціна за одиницю товару, роботи і послуги не може перевищувати попередню ці-
ну пропозиції.

Під час визначення переможця процедури закупівлі підручників і посібників, елек-
тронних підручників, послуг, пов’язаних із створенням та функціонуванням Націо-
нальної платформи, забезпеченням експерименту, розробленням, запровадженням 
та супроводженням дистанційних курсів (далі — виконавець), враховується досвід 
роботи за відповідним профілем, наявність відповідної кваліфікації, виробничий по-
тенціал і показники виробничої діяльності, незбиткова діяльність, відсутність про-
строченої заборгованості, виконання попередніх зобов’язань щодо видання підруч-
ників і посібників.

Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня укладає з виконавцем договір про 
закупівлю послуг, пов’язаних з виданням підручників і посібників, придбанням елек-
тронних підручників, забезпеченням експерименту, розробленням, запровадженням 
та супроводженням дистанційних курсів.

Одержувач бюджетних коштів укладає з виконавцем договір про закупівлю по-
слуг, пов’язаних із створенням та функціонуванням Національної платформи.

У договорі про закупівлю визначаються:
можливість коригування визначеної в ньому суми у разі зменшення бюджетних 

призначень;
штрафні санкції до виконавця за невиконання або несвоєчасне виконання ним 

зобов’язань, виготовлення ним комерційних накладів підручників до завершення до-
ставки в повному обсязі до структурних підрозділів освіти і науки обласних та Київ-
ської міської держадміністрацій;

відповідальність виконавця за порушення вимог до якості підручників і посібни-
ків, а також за наявність в них фахових, літературних та коректорських помилок, ре-
кламних матеріалів, у тому числі інформації про іншу продукцію виконавця;

вимога щодо повернення розпорядникові бюджетних коштів нижчого рівня суми 
попередньої оплати з урахуванням індексу інфляції у разі невидання підручників і по-
сібників у строки, зазначені у договорі;

обов’язковість укладення виконавцем договору про друкування підручників і по-
сібників безпосередньо з поліграфічним підприємством у разі відсутності у нього 
власного поліграфічного підприємства.

12. Норматив рентабельності всіх етапів виробництва, пов’язаного з виданням та 
доставкою підручників і посібників, не може перевищувати 5 відсотків.

13. Розподіл бюджетних коштів на організацію та проведення фінальних етапів 
конкурсів здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів за поданням 
розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня.

Для проведення фінального етапу конкурсу МОН видається наказ, у якому зазна-
чаються найменування заходу, строки і місце його проведення, а також склад журі, 
оргкомітет (у разі потреби).

Наказом затверджується кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведен-
ням заходу, з відповідними розрахунками та обґрунтуванням.

14. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, пов’язаних з проведенням конкурсів, мо-
же здійснюватися на строк не більше одного місяця у розмірі до 30 відсотків їх вартості.

15. Попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів, 
пов’язаних з виданням та придбанням підручників і посібників, здійснюється в уста-
новленому законодавством порядку.

16. Виконавець у разі отримання попередньої оплати на видання підручників і по-
сібників не пізніше ніж 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає розпо-
рядникові бюджетних коштів нижчого рівня інформацію про фактично виконані об-
сяги робіт за формою, встановленою таким розпорядником.

17. Придбання підручників і посібників здійснюється у порядку, визначеному за-
конодавством, в осіб, які мають виключні майнові права на використання зазначених 
підручників і посібників, з передачею власниками виключних майнових прав на вико-
ристання підручників і посібників МОН.

Придбання електронних підручників і електронних посібників здійснюється у по-
рядку, визначеному законодавством, в осіб, які мають  майнові права на викорис-
тання таких підручників і посібників, з передачею власниками невиключних майно-
вих прав.

Придбання товарів, робіт і послуг, пов’язаних із створенням, функціонуванням та 
підтримкою на належному технічному та актуальному рівні Національної платформи, 
її інтеграцією до інших інформаційно-телекомунікаційних систем, здійснюється у по-
рядку, визначеному законодавством, з набуттям МОН усіх майнових, у тому числі ви-
ключних, прав інтелектуальної власності на прикладне програмне забезпечення Наці-
ональної платформи та прав власності на її апаратне забезпечення.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов’язані із здійснен-

ням заходів, передбачених пунктом 3 цього Порядку;
оплату посередницьких послуг;
реалізацію проектів, метою яких є отримання прибутку.
18. Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються розпорядни-

ком бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачем бюджетних коштів відповід-
но до законодавства.

19. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня та одержувач бюджетних ко-
штів надсилають МОН щомісяця до 20 числа інформацію про використання бюджет-
них коштів для її узагальнення і подання Мінфіну до 30 числа.

20. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про виконання 
бюджетної програми, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бю-
джетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +9  +14 +24  +29
Житомирська +9  +14 +24  +29
Чернігівська +7  +12 +23  +28
Сумська +8  +13 +24  +29
Закарпатська +11  +16 +25  +30
Рівненська +9  +14 +24  +29
Львівська +8  +13 +22  +27
Івано-Франківська +9  +14 +23  +28
Волинська +8  +13 +23  +28
Хмельницька +9  +14 +24  +29
Чернівецька +10  +15 +24  +29
Тернопільська +9  +14 +24  +29
Вінницька +10  +15 +25  +30

Oбласть Нiч День

Черкаська +10  +15 +25  +30
Кіровоградська +11  +16 +26  +31
Полтавська +11  +16 +26  +31
Дніпропетровська +15  +20 +29  +34
Одеська +15  +20 +27  +32
Миколаївська +14  +19 +29  +34
Херсонська +15  +20 +29  +34
Запорізька +15  +20 +29  +34
Харківська +13  +18 +28  +33
Донецька +15  +20 +28  +33
Луганська +10  +15 +28  +33
Крим +15  +20 +28  +33
Київ +12  +14 +26  +28
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Яке ж літо 
без пошуків скарбів?

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ОСТАННІ ДНІ КАНІКУЛ. Досі щось подібне дітлахи зустрі-
чали хіба у пригодницьких фільмах чи книжках. А тепер змо-
гли пережити все в реальності. Уявляєте? Вони перетворилися 
на піратів, які несподівано опинилися на безлюдному острові. 
А ця загадкова територія, як водиться, приховала від них чима-
ло таємниць, серед них така: на острові Папуги Жако закопано 
і ретельно замасковано скарб. Щоб його відшукати, діти за за-
конами жанру про шукачів скарбів розділилися на дві команди, 
які потім намагалися якомога швидше першими знайти схован-
ку. А зробити це було непросто: малі пірати долали перешкоди, 
збирали кокоси, наповнювали на швидкість пляшки водою, на-
магалися влучити повітряними кулями в ціль.

Саме таку цікаву розважальну програму для дітей правоохо-
ронців влаштували відділ ювенальної поліції Головного управлін-
ня Національної поліції України в Донецькій області та профспіл-
ка співробітників поліції Донеччини на узбережжі Азовського мо-
ря. Пройшовши різноманітні конкурси, завдання та естафети, ма-
лі шукачі скарбів натрапили на подарунки і солодощі. А найбіль-
шим скарбом стали отримані яскраві позитивні емоції й незабутні 
враження від перебування на загадковому острові Папуги Жако.

Діти з Вінниччини 
перемогли в Румунії

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ШАХИ. На Міжнародному шаховому турнірі, присвяченому 
100-річчю об’єднання Румунії, добре виступили юні подоляни. 
Змагання проходили у місті Ясси, їх організувала Румунська фе-
дерація шахів. Вінницьку область представляли кандидат у май-
стри спорту Олександр Жуковський, першорозрядники Михайло 
Жуковський, Карина Степанюк та Владислав Полігас. За підсум-
ками змагань Олександр здобув «бронзу» у віковій категорії до 
12 років, Михайло — «бронзу» до 14 років, Карина — «срібло» се-
ред жінок. Трохи не вистачило до медалі Владиславу. Усі четверо 
вінничан — переможці та призери обласних конкурсів і змагань.

Львівщина відзначає уродини Франка
Микола ШОТ, 

«Урядовий кур’єр»

ВЕЛИКИЙ УКРАЇНЕЦЬ. 
Львівщина вшановує пам’ять 
генія українського народу Іва-
на Франка. Два дні в рідному 
селі письменника, вченого, 
громадського та політично-
го діяча Нагуєвичах у Дрого-
бицькому районі тривав етно-
фестиваль. Масштабний за-
хід організував державний іс-
торико-культурний заповідник 

«Нагуєвичі», створений у ро-
динному маєтку Франків. Тут 
Іван Якович написав історич-
ну повість «Захар Беркут». 

У 162-гу річницю із дня на-
родження письменника рекон-
струювали епоху Захара Бер-
кута — з’явилися руські ли-
царі, продемонстрували мечі 
та кольчуги. Відновили обряд 
бойківських обжинків у саду 
Франка. Запросили й на май-
стер-класи від Левка Скопа та 
Тетяни Думан, а також виробів 

із соломи. Презентували різні 
види народних промислів, ре-
месел. Представили і Франко-
ву кухню за рецептами Ольги 
Франко-Ключко. Організували 
театралізовані екскурсії на Га-
лявині казок. А ще діяла фото-
зона, тривала веломандрівка. 

У Франковому університеті 
читали лекції з історії, мисте-
цтва та франкознавства. 

27 серпня, у день наро-
дження Івана Франка, в Нагу-
євичах урочисто поклали кві-

ти до пам’ятника видатному 
письменникові й науковцеві, а 
в народному домі в Дрогоби-
чі провели церемонію нагоро-
дження лауреатів премії імені 
Івана Франка.

Широку програму заходів із 
спільною назвою «До Фран-
ка на уродини» до 7 вересня 
проводить Львівський націо-
нальний літературно-меморі-
альний музей Івана Франка. 
Тут організували тематичну 
екскурсію, святковий концерт.

У Генічеську лунала українська музика

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. Свя-
то української музи-
ки відбулося в Ге-
нічеську Херсон-
ської області. 
Сотні місцевих 
жителів і від-
почивальників 
відвідали фес-
тиваль «Твоя 
Країна fest», 
організований 
за підтрим-
ки Міністер-
ства інфор-
маційної  

політики України. 
Гостям свята да-
рували свої піс-
ні Фома та «Ман-
дри», «Тартак», 
Марія Бурмака, 

Gypsy Lyre та Іванка Червін-
ська. 

Лідер гурту «Мандри» Сер-
гій Фоменко (Фома) поділив-
ся враженнями від херсон-
ської публіки: «Ми любим о 

Херсон, і Херсон 
 любить 

нас! Що-
до фес-

тивалю, то 
він не тіль-

ки про музику, а й 
про Україну загалом. 

Важливо, що нас під-
тримує міністерство й місце-
ві адміністрації. Головне, що 
люди й артисти з ентузіаз-
мом сприйняли ідею фести-

валю, адже ми відчуваємо по-
требу в українських піснях».

Народна артистка Украї-
ни Марія Бурмака розпові-
ла: «Фантастична віддача від 
людей. Було відчуття, що ми 
одне ціле. Це дуже важливо. 
Разом з командою фестива-
лю робимо децентралізацію, 
адже приїжджаємо не в об-
ласні міста, а в прикордонні, 
звідки починається наша кра-
їна. Наближаємо українську 
музику до людей. Сьогодні не 
лунало жодного політичного 
гасла — лише пісні про кохан-
ня, а це значно більше». 

Фестиваль прийматимуть 
сім прикордонних міст. В Із-
маїлі Одеської області на кор-
доні з Румунією вже луна-
ла українська музика. Потім 
були Генічеськ і Маріуполь у 
День Незалежності. У верес-
ні фестивальні концерти від-
будуться: 8 вересня — в Коно-
топі (Сумська область, кордон 
з Росією), 15 вересня — в Му-
качеві (Закарпатська область, 
кордон з Угорщиною), 22 ве-
ресня — у Новоселиці (Черні-
вецька область, кордон з Ру-
мунією і Молдовою), 29 верес-
ня — у Сарнах (Рівненська об-
ласть, кордон з Білоруссю). 

Організатори фестивалю 
планують зробити його що-
річним і залучити ще більшу 
кількість колективів і співа-
ків, що грають фольк-музику, 
і припускають, що у майбут-
ньому «Твоя країна fest» по-
дорожуватиме Європою, 
адже український мелодійний 
спів не має кордонів і має лу-
нати всюди.

Сотні жителів та гостей міста щиро приймали музикантів

Сергій Фоменко 
заряджав 
позитивом

Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв подарував квіти Марії Бурмаці


