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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 4 березня 2020 року
USD 24.9386 EUR 27.6856 RUB 3.7511 / AU 39940.91 AG 419.35 PT 21626.5 PD 62662.47

за 1 долар сШа за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЮЛІЯ СОКОЛОВСЬКА:
«Індексація пенсій 

буде! А разом з нею 
— і нова стратегія 

зростання пенсій, 
яку урядова команда 

й депутатський 
корпус розробили 

за дорученням 
Президента».

Цифрові технології 
збережуть життя 

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА. Укравтодор запровадив інтерактивну ма-
пу доріг, де можна в режимі реального часу побачити всі ділян-
ки, які планують відремонтувати цього року в Україні. Пресслуж-
ба Міністерства цифрової трансформації повідомляє, що грома-
дяни можуть отримувати об’єктивну й актуальну інформацію що-
до стану проїзду (ремонтів, ДТП, перекриття руху, ускладнення 
руху), про об’єкти придорожнього сервісу, розташування паркін-
гів та аварійно небезпечних ділянок, погодних умов на дорогах.

«Портал оновлюється постійно за допомогою інформації від до-
рожніх служб, даних Укргідрометцентру, системи Weigh-in-motion, 
дорожніх засобів контролю (лідарів, сканерів, камер), GPS-
трекерів на техніці підрядників і звернень громадян про ситуації 
на дорогах», — цитує УНІАН текст відомчого повідомлення.

У міністерстві наголошують, що користувачі можуть надсилати 
до Укравтодору інформацію про проблеми, які перешкоджають 
комфортному проїзду. Ідеться про незадовільний стан доріг, пе-
решкоди руху, події на дорогах тощо.

66,11 млн грн 
видано впродовж першого місяця 

чинності державної програми «Доступні 
кредити 5—7—9%»

ПОКИ ЩО БЕЗ ЗМІН. Як через медіа та соціальні мережі 
поглиблюється розкол суспільства і кому це вигідно

Простір свободи  
чи контрольований 
вплив?

Міністр соціальної політики про ініціативу планомірного 
підвищення середньої пенсії до 2023 року на 1200 грн
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ОРІЄНТИР

У родині з Чернівців, яка в 
лютому подорожувала Італією, 
зареєстровано перший в 
Україні випадок зараження 
китайським коронавірусом 

УВАГА

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для 
реалізації загальнодержавних заходів у сфері 
освіти»
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Держпідприємства: рекордна приватизація
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. За шість місяців уряд передав 961 об’єкт — удесятеро більше, 
ніж за 10 років

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Чергове засідання Кабінету 
Міністрів мало насичений 

порядок денний. «Продовжуємо 
працювати, підвищувати про-

зорість, відкритість держави та 
ефективність управління дер-
жавною власністю. У нас, оче-
видно, супротив системи продо-
вжується. Але нічого страшно-
го, ми своїм принципам не зра-
димо. Будемо працювати і при-

ймемо багато рішень, спрямо-
ваних на те, щоб наша держа-
ва стала більш успішною в ко-
роткостроковій та середньостро-
ковій перспективі, — наголосив 
Прем’єр-міністр Олексій Гонча-
рук. — У нас знову день прива-

тизації. 412 об’єктів має бути пе-
редано додатково на приватиза-
цію. Якщо додати до 530, які вже 
передані, це рекорд за всю істо-
рію країни».

Як було уточнено згодом, уряд 
передав рекордний 431 держав-

ний об’єкт на приватизацію Фон-
ду державного майна для прове-
дення подальшої приватизації. 
Разом за шість місяців уряд уже 
передав 961 об’єкт, що вде-
сятеро перевищує десяти-
річний показник. 
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документи

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

Справа №496/1064/17
Провадження № 2/496/164/19
Біляївський районний суд Одеської області викликає Олійни-

ка Олександра Олександровича (останнє відоме місце реєстра-
ції: вул. Радужна, 12, кв. 4, м. Одеса) як обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальному провадженню за обвинувачен-
ням Олійника Олександра Олександровича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2  
ст. 258 КК України.

Судове засідання відбудеться 11 березня 2020 року о 10.00 
год. у приміщенні суду за адресою: Одеська область, м. Біляїв-
ка, вул. Кіпенко, 1. У разі неявки справу буде розглянуто за від-
сутності обвинуваченого Олійника Олександра Олександровича.

Для отримання інформації про стан розгляду справи необхід-
но звертатися до канцелярії суду за телефоном (04852)2-55-07.

 Суддя О. І. Трушина

Оголошення
У порядку частини першої статті 56 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» Чернівецьке обласне територіальне відді-
лення Антимонопольного комітету України повідомляє про прийняті 
адміністративною колегією рішення щодо накладення штрафів:

№ 4 від 26.06.2019, відповідач — ФОП Топало Валерій Дмитро-
вич; № 11 від 02.07.2019, відповідач — ТОВ «Діброва»; № 12 від 
02.07.2019, відповідач — ТОВ «ЛПГ-БУК»; № 13 від 02.07.2019, від-
повідач — ТОВ «ЮНІК ОЙЛ»; № 20 від 26.09.2019, відповідач — ТОВ 
«ФК «Голден Групп»; № 21 від 26.09.2019, відповідач — ФОП Галін 
Юрій Олександрович, № 29 від 16.10.2019, відповідач — ПП «Слава-
Зем»; № 41 від 16.12.2019, відповідач — ТОВ «СІМ БУДІНВЕСТ»;  
№ 42 від 16.12.2019, відповідачі — ФОП Шульц Віталій Юрійович, 
ТОВ «КОМПАКОМ»; № 44 від 28.12.2019, відповідач — ТОВ «С-Буд 1».

Рішення розміщені на офіційному сайті територіального відді-
лення за посиланням: http://www.amc.gov.ua/amku/control/chy/uk/
doccatalog/list?currDir=81590.

Адміністративною колегією Миколаївсько-
го обласного територіального відділення Ан-
тимонопольного комітету України:

прийнято рішення від 27.12.2019 р.  
№51-ріш відносно ДМП ІТЦ «Миколаївбуд» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 
13850438).

Повний текст рішення розміщено на офі-
ційному веб-сайті Антимонопольного коміте-
ту України, а саме: суб-сайті Миколаївсько-
го обласного територіального відділення  
Антимонопольного комітету України (http://
www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/index).

Приватний нотаріус Житомирського місь-

кого нотаріального округу Ширяєва Оле-

на Володимирівна повідомляє про відкриття 

спадщини на майно померлої 26 жовтня 2019 

року Обухової Ганни Степанівни. Спадкоєм-

ці, які бажають прийняти спадщину, можуть 

у строк до 26 квітня 2020 року звернутись до 

нотаріуса із заявою про прийняття спадщи-

ни. Робоче місце нотаріуса зареєстровано за 

адресою: 10014, м. Житомир, майдан Собор-

ний, 2/2, кв. №89. Тел. 0982011608.

Загублений судновий білет 

на ім’я Соловей Олександр Євгенійович. 

Номерний знак ДНП — 1322К.

Загублене свідоцтво на право плавання під державним 
прапором України на катер «Atlantic», видане на ім’я 
Зотов Євгеній Олександрович, і втрачене свідоцтво

 про право власності (судновий білет) на катер 
«Atlantic», видане на ім’я Зотов Євгеній Олександрович, 

вважати недійсними.

Втрачене свідоцтво на право власності на житло 
за адресою: м. Київ , вул. Чкалова, 62, кв. 106, 

що належить Расько Григорію Васильовичу 
та Расько Аллі Вікторівні в рівних долях, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
СБ 021195 на судно «Крим» 11857,  

бортовий номер МРП 0326-К,  
на ім’я Гоєв Олег Сергійович, 

вважати недійсним.

Втрачені довірителем примірники 

Договору про участь у ФФБ № 80047 від 05.04.2017 р. 

та Договору про уступку майнових прав № 80047 від 05.05.2017 р. , 

укладеного між ПАТ АКБ «Аркада» 

та Дубровіним Вадимом Аркадійовичем, 

вважати недійсними.

ТОВ «Омега Стоун» повідомляє, що втрачено оригінал свідоцтва  

про право плавання під державним прапором України  

судна «Позитив-3» (ІМО 8335396), видане у 2018 році.

Вказане свідоцтво про право плавання судна «Позитив-3»  

під державним прапором України

вважати недійсним.

Приватний нотаріус Коростишівського районного нотаріального 
округу Житомирської області Чевкота О. А. повідомляє про відкрит-
тя спадщини на майно померлого 12 березня 2019 року Паламарчука 
Анатолія Івановича, 12 листопада 1957 року народження, який на день 
смерті проживав у м. Коростишів Житомирської області.

Прохання до спадкоємців померлого терміново звернутися до при-
ватного нотаріуса Чевкоти О. А. за адресою: Житомирська область, 
м. Коростишів, вул. Святотроїцька, 6, кім. 8, тел. (04130) 5-10-39; 
0980718447.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДельТА БАнк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL3N017129-GL3N017141 (7 лотів)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

24.03.2020

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/46625-asset-sell-id-268979

ОГОлОШеннЯ  
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАнк»

Номер лота: G22N016669
Короткий опис активів (майна) в лотах Нежитлова нерухомість заг.пл. 8455,7 кв.м за 

адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9-Е
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону: 

16.03.2020

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/46640-asset-sell-id-269170

В провадженні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської об-
ласті розглядається адміністративна справа за позовом керівника Новомосков-
ської місцевої прокуратури Дніпропетровської області до Новомосковської місь-
кої ради, третя особа Комунальне підприємство «Новомосковський Комсервіс», в 
якому позивач просить визнати незаконним та скасувати рішення про визнання 
незаконним та скасування рішення VII сесії VII скликання Новомосковської міської 
ради № 227 від 21 грудня 2016 року «Про затвердження Порядку надання в тимча-
сове користування об’єктів (елементів) благоустрою для потреб споживчого рин-
ку і сфери послуг на території міста».

Розгляд справи відбудеться 11 березня 2020 року о 10:00 годині у приміщен-
ні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, буд. 4, каб. № 25.

Суддя Майна Г. Є.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 лютого 2020 р. № 173-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади  першого заступника  

Голови Державного агентства з питань кіно
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 

оголосити з 4 березня 2020 р. конкурс на зайняття посади першого заступника 
Голови Державного агентства з питань кіно з визначенням умов проведення кон-
курсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 лютого 2020 р. № 173-р

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посади першого  

заступника Голови Державного агентства з питань кіно
Загальні умови

1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених ке-

рівником Держкіно;
2) виконання обов’язків Голови Держкіно в разі його відсутності;
3) реалізація державної політики у сфері кінематографії;
4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 28 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабіне-

ту Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників 
державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

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

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — 
призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено зако-
ном, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкур-
су на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншо-
го державного органу.

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

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

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

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство Укра-

їни;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід ро-

боти на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та 
на керівних посадах (за наявності відповідних вимог)

3) заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборо-
ни, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очи-
щення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення ві-
домостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

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

5) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосуван-
ня за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття 
посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116;  
2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має інва-
лідність;

6) інформація приймається до 18 години 17 березня 2020 р. виключно  
через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням:  
https://career.gov.ua/.

5. Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів — м. Київ,  
вул. Прорізна, 15, 10 година, 20 березня 2020 року.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 
особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Леван-
чук Ірина Володимирівна (256-00-61, e-mail: center@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

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

досвід роботи на посадах державної служби категорії 
«А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників струк-
турних підрозділів в органах місцевого самоврядуван-
ня чи досвід роботи на керівних посадах у сфері кі-
нематографії — не менше трьох років або досвід ре-
формування чи управління змінами на посадах керів-
ників великих організацій, установ, їх заступників

3. Володіння  
державною  
мовою

вільне володіння державною мовою

4. Володіння  
іноземною  
мовою

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

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів ді-
яльності і розвитку організації та встановлення її чіт-
ких цілей і завдань; 
вміння розвивати професійні компетентності співро-
бітників; 
здатність надихати команду та мотивувати людей на 
самовіддану роботу, досягнення індивідуального та 
командного результату; 
вміння ефективно делегувати задачі та управляти ре-
зультативністю команди; 
створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація  
та взаємодія

вміння правильно визначати заінтересовані та впли-
вові сторони, розбудовувати партнерські стосунки; 
здатність ефективно взаємодіяти — слухати, сприй-
мати та доносити думку; 
вміння публічно виступати, презентувати матеріал на 
аудиторію; 
здатність впливати на думку інших, використовуючи 
переконливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння  
сфери  
державної  
політики

розуміння актуальних проблем та викликів у відпо-
відній сфері державної політики; 
бачення необхідних змін у формуванні та реалізації 
державної політики у відповідній сфері; 
бачення шляхів розв’язання поточних проблем у від-
повідній сфері; 
розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх 
залучення до формування/реалізації політики у від-
повідній сфері

4. Стратегічне  
бачення

бачення загальної картини у сфері своєї відповідаль-
ності, розуміння середньо- та довгострокових цілей; 
здатність визначати напрямки розвитку та покращень 
у сфері своєї відповідальності; 
уміння перетворювати довгострокові цілі та концеп-
туальне бачення у  конкретні задачі та показники їх 
виконання, чіткі та послідовні плани дій

5. Управління  
змінами  
та інновації

рішучість та наполегливість у впровадженні змін; 
вміння планувати, оцінювати ефективність та кори-
гувати плани; 
здатність формувати концептуальні пропозиції, інно-
ваційні ідеї та підходи

6. Доброчесність  
та дотримання 
правил етичної  
поведінки

здатність застосовувати принцип доброчесності та 
правила етичної поведінки державних службовців; 
недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність 
та/або не безсторонність кандидата; 
недопущення поведінки, через яку призначення кан-
дидата негативно вплине на суспільну довіру до дер-
жавної служби; 
здатність кандидата аргументувати:  
достовірність задекларованих відомостей у деклара-
ції особи, уповноваженої на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування; 
дотримання вимог щодо недопущення виникнення 
реального, потенційного конфлікту інтересів та інших 
вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом 
України «Про запобігання корупції»

7. Абстрактне  
мислення

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

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 грудня 2019 р. № 1421-р 
Київ

Деякі питання планування та сплати  
до державного бюджету частини чистого 

прибутку (доходу) державними унітарними 
підприємствами, плановий розрахунковий 
обсяг чистого прибутку яких перевищує  

50 мільйонів гривень, які належать  
до сфери управління Міністерства 

інфраструктури 
Державним підприємствам «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Га-

лицького», «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», «Стивідорна компанія «Оль-
вія», «Маріупольський морський торговельний порт», «Ізмаїльський морський 
торговельний порт», «Морський торговельний порт «Южний», які належать до 
сфери управління Міністерства інфраструктури:

врахувати в показниках фінансових планів на 2019 рік плановий розмір нара-
хування та сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) в 
розмірі 90 відсотків чистого прибутку;

додатково спрямувати до державного бюджету донараховану до розміру, ви-
значеного постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1015 
«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 100, ст. 3350),  
частину чистого прибутку (доходу);

виплату донарахованого відрахування до державного бюджету частини чисто-
го прибутку (доходу)  провести не пізніше 30 грудня 2019 року.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повне найменування: Міністерство внутрішніх справ України
Період: 2019 рік
Головна мета діяльності та завдання: МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах: 
- забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, під-
тримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг; 
- захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економіч-
ній зоні; 
-  цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виник-
ненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної без-
пеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; 
- міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 
реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Аналітична інформація про бюджет 
(тис.грн)

Код програм-
ної класифікації 
видатків та кре-
дитування бю-

джету

Код функціо-
нальної класи-
фікації видатків 
та кредитування 

бюджету

Найменуван-
ня згідно з про-
грамною класи-
фікацією видат-
ків та кредиту-
вання бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

план на 2019 рік  
з урахуванням 
внесених змін

касове виконан-
ня за 2019 рік

план на 2019 рік  
з урахуванням 
внесених змін

касове виконан-
ня за 2019 рік

план на 2019 рік  
з урахуванням 
внесених змін

касове виконан-
ня за 2019 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки всього за головним розпорядником коштів 
державного бюджету: 73 403 963,8 73 290 652,1 19 233 836,1 16 818 693,3 92 637 799,9 90 109 345,4

в т.ч. за бюджетними програмами
1000000 Міністерство внутрішніх справ України
1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України

1001010 0310
Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України

453 398,3 453 294,3 255,4 170,1 453 653,7 453 464,4

1001050 0310
Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністер-
ства внутрішніх справ України

4 166 071,3 4 161 220,6 2 134 009,6 2 043 316,9 6 300 080,9 6 204 537,5

1001080 0942
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання

1 577 747,5 1 576 929,2 593 886,9 542 782,7 2 171 634,4 2 119 711,9

1001170 0370
Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

5 289,6 5 279,9 0,0 0,0 5 289,6 5 279,9

1001200 0810
Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України на організацію та проведення роботи з роз-
витку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

22 939,3 22 939,3 0,0 0,0 22 939,3 22 939,3

1001220 0310
Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту

661 826,5 653 242,6 6 297 412,8 4 389 793,6 6 959 239,3 5 043 036,2
1002000 Адміністрація Державної прикордонної служби України 

1002010 0310
Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

294 101,0 294 099,0 0,0 0,0 294 101,0 294 099,0

1002030 0310
Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

9 958 016,1 9 945 873,8 630 205,5 599 884,3 10 588 221,6 10 545 758,1

1002060 0942
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

479 030,6 478 870,7 14 677,6 13 330,9 493 708,2 492 201,6

1002070 1060
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

200 000,0 193 102,2 25 491,7 25 491,6 225 491,7 218 593,8

1002110 0310
Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

159 348,9 159 348,9 0,0 0,0 159 348,9 159 348,9

1002120 0310
Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

400 000,0 400 000,0 0,0 0,0 400 000,0 400 000,0

1002600 0310
Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони кордону

0,0 0,0 118,0 0,0 118,0 0,0
1003000 Національна гвардія України

1003010 0310
Керiвництво та управлiння Національною гвардією України

300 230,9 300 230,9 0,0 0,0 300 230,9 300 230,9

1003020 0310
 Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

10 507 828,5 10 507 550,8 1 245 991,0 1 208 069,4 11 753 819,5 11 715 620,2

1003070 0942
Пiдготовка кадрiв для Національної гвардії України вищими навчальними закладами 

627 655,8 627 655,8 12 646,9 10 133,9 640 302,7 637 789,7

1003080 0731
Стацiонарне лiкування вiйськовослужбовцiв Національної гвардії України у власних медичних закладах

73 117,5 73 117,5 77 357,2 71 486,9 150 474,7 144 604,4

1003090 1060
Будівництво (придбання ) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

200 000,0 200 000,0 16 270,6 15 311,8 216 270,6 215 311,8
1004000 Державна міграційна служба України

1004010 0380
Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

84 537,2 80 835,4 173 842,0 133 266,2 258 379,2 214 101,6

1004020 0380
Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

1 350 894,3 1 347 727,7 2 073 789,4 2 018 686,4 3 424 683,7 3 366 414,1

1004070 0113
Внески до Міжнародної організації з міграції

1 517,2 1 469,6 0,0 0,0 1 517,2 1 469,6
1006000 Державна служба України з надзвичайних ситуацій

1006010 0320
Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

169 615,5 169 259,6 1 597,4 129,7 171 212,9 169 389,3

1006060 0511
Гідрометеорологічна діяльність

368 478,9 368 204,7 55 250,6 46 706,3 423 729,5 414 911,0

1006070 0530
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами  
і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

26 216,8 26 216,8 3 966,4 2 198,2 30 183,2 28 415,0

1006080 0370
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами  
і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

44 113,3 44 113,3 4 970,8 4 560,8 49 084,1 48 674,1

1006090 0320
Придбання  пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва

600 835,7 600 715,7 0,0 0,0 600 835,7 600 715,7

1006110 1060
Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України  
з надзвичайних ситуацій

90 000,0 90 000,0 0,0 0,0 90 000,0 90 000,0

1006280 0320
Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

10 385 229,5 10 383 681,3 2 931 399,7 2 860 816,6 13 316 629,2 13 244 497,9

1006360 0942
Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

610 306,0 610 240,5 135 873,6 87 919,3 746 179,6 698 159,8

1006700 0320
Здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій

100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0 100 000,0

1006710 0320

Виплата одноразової грошової допомоги постраждалим і сім’ям осіб, які загинули внаслідок та під час ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, яка склалася 4 грудня 2019 р. у Державному вищому навчальному закладі «Одеський коледж  
економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу»

580,0 580,0 0,0 0,0 580,0 580,0
1007000 Національна поліція України

1007010 0310
Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України

803 223,8 801 354,3 0,0 0,0 803 223,8 801 354,3

1007020 0310
Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України

28 681 813,8 28 613 497,7 2 774 823,0 2 730 934,8 31 456 636,8 31 344 432,5

1007040 0210
Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

0,0 0,0 30 000,0 13 702,9 30 000,0 13 702,9

Примітка: інформація  про  бюджет  за  бюджетними програмами з деталізацією  за  кодами  економічної  класифікації  видатків  бюджету,  
або класифікації кредитування бюджету, розміщена на офіційному веб-сайті МВС України.

Директор ДФОП МВС України                       Сергій ШЕВНІН

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
В провадженні Херсонського міського суду Херсонської області пе-

ребуває кримінальне провадження №12016230020003025 за обвину-
ваченням Романенка Сергія Малхазовича, 16.01.1984 року народжен-
ня, за ч. 1 ст. 115 КК України.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє потерпі-
лого Риндіна Олександра Валерійовича, 13.07.1973 року народження, 
місце проживання: м. Гадіч, Полтавська область, вул. Шевченка, кв. 38, 
корп. 67, відповідно до ч. 1 ст. 325 КПК Ураїни, що судове засідання по 
вищевказаному кримінальному провадженню  відбудеться 11.03.2020 
року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Херсонського міського суду  
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
зала судового засідання 908.

Суддя Г. С. Смирнов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Степанько Сергій Леонідович, 10.04.1971 року народжен-

ня, останнє відоме місце проживання: Херсонська область, Чаплинський ра-
йон, с. Червона Поляна, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідо-
мляється про те, що 02.08.2018 року Херсонським міським судом Херсон-
ської області по кримінальному провадженню №22015230000000032 за об-
винуваченням Степанько Сергія Леонідовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України по-
становлена ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинува-
ченого (іn аbsentia) у порядку спеціального судового провадження.

Також Степанько С. Л. повідомляється про те, що йому необхідно 
з’явитися 11.03.2020 року о 08:30 год. у каб. 703 до Херсонського місько-
го суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 
для участі у розгляді кримінального провадження № 766/9438/17 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського 
міського суду Херсонської області ksm.ks.соurt.gоv.uа

Суддя Зубов О. С.

Оголошення про виклик до суду
В провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне прова-

дження, внесене 06 червня 2014 року до ЄРДР за № 12014100000000845 від-
носно Дьяченка Геннадія Володимировича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та відносно Радика Івана Львовича, 
20.03.1975 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою від 25.11.2019 поставлено здійснювати  спеціальне судове про-
вадження стосовно обвинуваченого Дьяченка Геннадія Володимировича, 
06.06.1967 р.н. 

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.12.2019  обвинувальний акт 
призначено до судового розгляду у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного Вищий антикорупційний суд викликає в судові 
засідання  на 14 год. 00 хв. 17 березня  2020 року, 14 год. 00 хв. 18 березня 2020 
року, 14 год. 00 хв. 30 березня 2020 року  обвинуваченого Дьяченка Геннадія 
Володимировича, 06.06.1967 року народження, для розгляду вищезазначеного 
кримінального провадження (судове засідання відбудеться  в приміщенні Вищо-
го  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

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

Головуючий суддя Мойсак С. М.

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016221320000106 (номер справи 
1-кп/243/74/2018) за обвинуваченням Бірюкова Сергія Леонідовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3  
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  
Воронков Д. В. викликає обвинуваченого Бірюкова Сергія Леонідови-
ча, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Сєченова, будинок № 96, квартира № 52, у судове засідання, яке 
відбудеться 10 березня 2020 року о 13 годині 10 хвилин у залі судово-
го засідання № 5.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає 
кримінальне провадження № 242/480/17 (1-кп/227/91/2019) за обви-
нуваченням Іщенка Ярослава Ігоровича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 1 січня 1991 року наро-
дження, що мешкає за останньою відомою адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 8, викликається на 10:00 го-
дину 12 березня 2020 року до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 10, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Левченко А. М., Корнєєва В. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кри-
мінальне провадження (справа № 296/8465/16-к) за обвинуваченням 
Дацко Олександра Олеговича, 31 січня 1962 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК  
України.

Обвинувачений Дацко Олександр Олегович, 31 січня 1962 року на-
родження, що мешкає за останньою відомою суду адресою: Донецька 
область, м. Донецьк, вул. Лазаренка, буд. 36, кв. 7, викликається на 
11.00 годину 11 березня 2020 року до Добропільського міськрайонно-
го суду Донецької області, кабінет № 14, для участі у підготовчому су-
довому засіданні по зазначеному кримінальному провадженню. 

Головуючий суддя Любчик В. М.,  
судді Хандурін В. В., Мацишин Л.С.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3 +8 +10 +15 Черкаська +3 +8 +12 +17

Житомирська +3 +8 +7 +12 Кіровоградська +3 +8 +12 +17
Чернігівська +3 +8 +10 +15 Полтавська +3 +8 +12 +17
Сумська +3 +8 +11 +16 Дніпропетровська +3 +8 +13 +18
Закарпатська 0 +5 +5 +10 Одеська +3 +8 +9 +14
Рівненська 0 +5 +4 +9 Миколаївська +3 +8 +12 +17
Львівська 0 +5 +4 +9 Херсонська +3 +8 +12 +17
Івано-Франківська 0 +5 +5 +10 Запорізька +3 +8 +11 +16
Волинська 0 +5 +4 +9 Харківська +2 +7 +13 +18
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Чернівецька 0 +5 +5 +10 Луганська 0 +5 +13 +18
Тернопільська 0 +5 +5 +10 Крим +3 +8 +10 +15
Вінницька +2 +7 +11 +16 Київ +5 +7 +12 +14

Укргiдрометцентр

Заблукали у лісі
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ПРИГОДИ. Село давно залишилося позаду, а дерева, схожі одне 
на одне, манили хлопців загадковим гіллям, хапаючи то за рукав, то 
за шапку. 13-річний командир, удаючи, що нічого не боїться, сміли-
во йшов уперед. За ним бігли троє менших. Незабаром, коли зовсім 
стемніло, всі захвилювалися, адже дорогу назад просто… загубили. 
За командою старшого постояли тихо, прислухалися. Але нічого, крім 
потріскування гілок та незрозумілого шурхоту, не почули. Спробува-
ли шукати вихід, але ліс дедалі більше обступав мандрівників, ляка-
ючи їх безвихіддю. Згадавши, що в кишені є мобільний телефон, стар-
ший набрав номер Корсунь-Шевченківського відділення поліції й по-
просив допомоги. 

Як розповіли в Головному управлінні НП Черкаської області, полі-
ція відреагувала дуже швидко. Проте минуло кілька годин, доки по-
ліцейські, яких підняли за тривогою, прочесали територію і знайшли 
юних нерозважливих мандрівників. Їх виявили в густому лісі за шість 
кілометрів від села. Усіх доставили до районної лікарні — переконати-
ся, що все гаразд. Висновки з цієї історії мають зробити не тільки ді-
ти, а й їхні батьки. 

У Полтаві посадять 
500 дерев

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

АКЦІЯ. 20 березня Полтава долучиться до всеукраїнського екопро-
єкту «Озеленення України», під час якого за добу планують посади-
ти мільйон дерев. Внесок полтавців у цю акцію становитиме приблиз-
но 500 саджанців, місто з цим визначається. Ековолонтерам нададуть 
інструменти й усі необхідні матеріали. Жителям будинків також пропо-
нують долучитися до акції й озеленити території своїх дворів. Замов-
лятимуть саджанці дерев на комунальному підприємстві «Декоратив-
ні культури».

Наприкінці березня ще може бути холодно, тому висаджуватимуть 
2—3-річні деревця з великою кореневою системою. Комунальні служ-
би міста пообіцяли допомогти з підвезенням дерев, води й копанням 
ямок. Саджатимуть деревця у парках міста. 

Передбачено, що в акції візьмуть участь усі школи й дитсадки Пол-
тави.

Туристам, ідучи в гори, варто зареєструватися 
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр» 

СЕРВІС. Відтепер для інди-
відуальних туристів і груп, які 
мандрують у горах Закарпат-
тя, запроваджено новий сер-
віс. Вони можуть зареєстру-
ватися і повідомити про марш-
рут, час своєї подорожі, а та-
кож контакти для зворотно-
го зв’язку, скориставшись 
онлайн-доступом.

Ходити і телефонувати не 
потрібно, достатньо скориста-
тися смартфоном і повідоми-
ти надзвичайників  про запла-
новану мандрівку. Знаючи, що 

на високогір’ї усяке може тра-
питися, рятувальники заклика-
ють активно користуватися но-
вим сервісом.

Це легко зробити, зважа-
ючи на тотальну озброєність 
сучасними гаджетами та мо-
більним інтернетом, вважають 
у ДСНС. Тож якщо особи або 
групи, які внесли відомості про 
себе в базу даних, у визначе-
ний час не вийдуть на зв’язок, 
то це буде сигналом для почат-
ку активних дій: на пошуки ви-
рушать рятувальні служби.

Реєструватися можна на 
сайті управління ДСНС Украї-
ни у Закарпатській області. 

Ветеран-прикордонник відзначив 100-річчя
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДОБЛЕСТЬ. Днями у сум-
ській квартирі Григорія Ба-
турина було особливо люд-
но, адже ветеранові-прикор-
доннику виповнилося 100 ро-
ків.  Як повідомила пресслуж-
ба Сумського прикордонно-
го загону, ювіляра прийшли 
привітати керівництво загону, 
колеги з ГО «Спілка прикор-
донників», міської ради вете-
ранів, представники місцевої 
влади.

Бойовий і трудовий шлях 
Григорія Аксентійовича за-
слуговує на особливу повагу. 
Учасник Другої світової війни, 

військовий зв’язківець, фельд-
шер — подвиги і звитягу при-
кордонника і медика відзначе-
но багатьма нагородами.

Ділячись секретами довго-
ліття, ювіляр повідав, що ні-
коли не курив, завжди вів ак-
тивний спосіб життя і навіть у 
день народження три години 
провів на свіжому повітрі на 
прогулянці.

Між іншим, серед прикордон-
ників-довгожителів ще один ве-
теран — торік у листопаді пол-
ковник у відставці сумчанин 
Михайло Дубровський відзна-
чив 101-й день народження і 
власним досвідом довів, що 
активним можна бути у будь-
якому віці. 

«Червона рута» зазвучала рекордно  
у кількасот голосів

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЙ СЛАВЕТНОЇ ПІСНІ. 
Пів століття лине на українських 
і світових просторах «Червона 
рута» Володимира Івасюка. «Ти 
признайся мені, звідки в тебе ці 
чари», — звучать перші її рядки. 
Чари тут у глибокій українській 

душі, народному мелосі, красі 
музики та слів автора. 

Ювілей надпопулярної пісні 
в місті Чортків на Тернопільщи-
ні вирішили відзначити рекор-
дом. До того ж аж на чотирьох 
локаціях. На першу вийшли ті, 
кому 45 і більше років, на другу 
— ті, яким 25—45 років. Юнаки 
та дів чата працювали на третій 

локації, а на четвертій — най-
молодші. Зібралися 614 поціно-
вувачів «Червоної рути». Тон у 
виконанні відомої пісні задавав 
тернопільський гурт «Тріода».

Зафіксувати рекорд у номіна-
ції «Наймасовіша пісенна еста-
фета» приїхав Павло Горішев-
ський, експерт Національного 
реєстру рекордів України. Він 

вручив представникам район-
ної влади відповідні сертифіка-
ти про встановлення пісенного 
досягнення. 

У районному комунальному 
будинку культури відбувся ве-
ликий концерт відкритого фес-
тивалю-конкурсу української 
естрадної пісні імені Назарія 
Яремчука. 

І в 100 років ветеран нівроку
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У Попасній відбувся фестиваль вареників
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ТРАДИЦІЇ. 16 учасників 
представили свої страви на 
розсуд суддів та сусідів. Не 
тільки члени журі мали змогу 
скуштувати вареники — гос-

тинні учасники фестивалю, 
який став останніми роками у 
Попасній доброю традицією, 
нагодували своїми стравами 
всіх охочих. Не відмовилися 
взяти участь у святі й військо-
ві, що боронять Батьківщину 
від ворога у Попаснянському 

районі. А військовослужбов-
ці пригощали всіх відвідува-
чів гарячим чаєм та смаколи-
ками.

Як повідомляє пресслуж-
ба Попаснянської РДА, кожну 
локацію святково прикрасили, 
на столах було чимало смач-

них страв, напоїв, а господа-
рі радо зустрічали журі весе-
лими піснями та віршами. За 
одностайним рішенням, «Най-
смачніший вареник-2020» (бу-
ла й така номінація) приготу-
вав колектив Попаснянського 
вагоноремонтного заводу.

Це дуже просто — зареєструватися онлайн

Ювілей «Червоної рути» в місті Чортків на Тернопільщині відзначили її наймасовішим виконанням
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