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У нашій країні не може бути
жодних компромісів щодо
курсу в НАТО. І консенсус у
суспільстві має відповідати
консенсусу у владі

Постанова Кабінету Міністрів
України «Про внесення
змін до Положення про
Державне агентство рибного
господарства України»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 23 ТРАВНЯ 2019 РОКУ		

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:

«Слід добре вивчити
уроки української
історії та
не шукати шляхів
капітуляції перед
Росією».

Оздоровлення дітей
улітку: про що
мовчить статистика
Фото з сайту zmist.pl.ua

ЦИТАТА ДНЯ

Голова Верховної Ради про те, чим насправді
повинна перейматися влада у складний
історичний період
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У НАТО працюють
над ефективним
стримуванням
ПРОТИДІЯ. НАТО не визнає незаконної анексії Криму й вимагає
від Росії звільнити захоплених торік українських моряків і кораблі.
На цьому наголосив голова Військового комітету НАТО, головний
маршал повітряних сил Стюарт Піч на відкритті засідання Комітету Альянсу в Брюсселі.
«Хочу бути чітким. НАТО не визнавало і не визнає незаконної
анексії Криму. Ми стежимо за розвитком ситуації навколо Криму й
співпрацюємо з військовими України. Ми закликаємо Росію звільнити моряків і кораблі, захоплені торік», — цитує Укрінформ слова
посадовця. З огляду на ситуацію, що складається в Чорноморському регіоні, НАТО наростило рівень співпраці з Україною і Грузією,
які були й залишаються важливими партнерами Альянсу.
Стюарт Піч нагадав, що політичну волю до посилення оборонних
спроможностей Альянсу було чітко сформульовано під час брюссельського саміту НАТО торік улітку. І Військовий комітет відповідає
за втілення політичних рішень у практичні спроможності Альянсу.

ЦИФРА ДНЯ

32 млн грн

спрямував уряд на поворотній основі
Укроборонпрому для фінансового
аудиту його діяльності
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ГОСТРА ТЕМА. На Житомирщині для більшості школярів

навіть заміські табори — недосяжна розкіш

Уряд зламав тренд руйнації економіки

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. За три роки забезпечено її стабільність і подальше зростання
Оксана МАЛОЛЄТКОВА,
«Урядовий кур’єр»

З

асідання уряду Прем’єрміністр Володимир Гройсман розпочав із повідомлення,
що не змінив свого рішення і подає у Верховну Раду заяву про
відставку. Він наголосив, що за
посаду не тримається й завжди

був готовий брати на себе відповідальність і давати якісний результат.
«Минулі три роки були важкими і для держави, і для людей.
Уряду доводилося розв’язувати
складні й часом безпрецедентні проблеми. Ми завжди намагалися знайти правильні рішення,
які б сприяли зменшенню кіль-

кості проблем, а не збільшенню.
Одне з головних завдань, з яким
ми впоралися, — змінили тренд
від руйнації національної економіки через об’єктивні причини
передусім зовнішньої агресії до
закладення основ для її стабілізації та зростання.
Ми почали рухатися у впровадженні якісних змін, які нині не
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завершено, адже трьох років мало для розв’язання всіх проблем,
що накопичувалися в країні десятиліттями. Але маємо макроекономічну стабільність. Валютні резерви сягнули 20 мільярдів
доларів. Державний борг зменшено з 80 до 60% внутрішнього
валового продукту. Втричі збільшено мінімальну зарплату, вдві-

чі — середню. Водночас перед
країною стоїть багато загроз — і
в безпековому секторі, і в енергетиці. Потрібні чіткі рішення.
І хоч би де я був, боротимуся за
успіх українців і України. Вона
для мене не просто місце на карті, а велика 45-мільйонна
держава, в якій ми почали
наводити лад.
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новини та коментарі

Змін до виборчого законодавства не буде

ЗАСІДАННЯ парламенту. Відповідні законопроекти не набрали потрібної кількості голосів

навіть для внесення їх до порядку денного
Відділ новин
«Урядового кур’єра»

П

озачергове засідання
Верховної Ради його
Голові Андрієві Парубію
вдалося відкрити із третьої спроби. Адже спочатку зареєструвалися лише 222 народних депутати, а потім ще менше —
208. Тож він заявив, що
відкрити засідання можна і без фіксації 226 депутатів у сесійній залі. Проте із третьої спроби в залі зареєструвалися 240 депутатів.
Спікер закликав не шукати шляхів капітуляції
перед Росією. Він порадив Президенту Володимирові Зеленському та його команді «добре вивчити уроки української історії» й нагадав тим, «хто закликає помиритися з Росією», що 22 травня 2014 року біля української Волновахи «росіяни жорстоко
й цинічно розстріляли колону української 51-ї бригади». Голова ВР оголосив
хвилину мовчання за всіма загиблими в боротьбі за

незалежність України, повідомляє УНІАН.
Говорячи про підстави
підписання Президентом
указу про розпуск парламенту, він нагадав думку
Президента, мовляв, коаліції не існує вже два роки. «Я не знайшов у Конституції серед його повноважень повноваження
встановлювати або стверджувати про існування
коаліції», — відповів спікер, додавши, що Голова ВР також не має таких повноважень. Тож зауважив, що для нього існує факт того, що 17 травня 2019 року коаліція оголосила про свій розпуск.
«З цього моменту почався
конституційний термін —
30 днів — для формування нової коаліції. І ми перебуваємо в конституційному процесі формування
коаліції, — сказав Голова ВР. — Вважаю, що указ
про розпуск парламенту
суперечить Конституції. І
це не тільки зневаження
Конституції, а й заведення України в конституційну кризу».

Лише суд може визначити відповідність цього указу Конституції. «Знаю, що
народні депутати планують подати звернення до
КСУ, і підтримую цю ініціативу. Розумію, що рішення Конституційного Суду може бути пізніше, ніж
проведення самих виборів. Та я переконаний, що
як Голова Верховної Ради
маю дати політичну оцінку
цьому указу і сказати, що
його автор буде нести відповідальність і за законом,
і перед народом України»,
— сказав Андрій Парубій.
До порядку денного пропонували два законопроекти: «Про внесення змін
до деяких законів України
у зв’язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України»
і технічний законопроект,
який змінює порядок конкурсів на закупівлю послуг
для проведення виборів.
«На жаль, один з них подано з дуже грубим порушенням
регламенту:
йшлося про зміну і виборчої системи, і про публічні
закупівлі в одному законі.

Але ми всіма силами апаратом зараз допомагаємо
представникові Президента узгодити подання із законом, — зазначив Голова
ВР. — Я був здивований і
розчарований, що першою
законодавчою ініціативою
Президента Володимира
Зеленського було введення
закритих партійних списків. Ще кілька днів тому з
цієї трибуни всьому українському суспільству була
обіцянка про відкриті списки. Але, на жаль, запропонована нам система — це
повністю закриті партійні
списки».
До голосування за внесення до порядку денного
засідання слово надали головам фракцій та партій, а
також депутатам-мажоритарникам для обговорення.
Група
«Відродження»
відмовилася
підтримати
президентський
законопроект, яким запропоновано скасувати мажоритарну
систему виборів. Депутат
Антон Яценко зазначив,
що в разі його ухвалення в
парламенті «знову побачимо охоронців, водіїв, секре-

тарів і навіть масажистів,
як колись уже було». А такими змінами, на його переконання, у законодавстві
передбачається «зробити
переворот».
Лідер ВО «Батьківщина»
Юлія Тимошенко висловилася на підтримку зміни
виборчої системи в Україні. Бо якщо вибори проводити за старою виборчою
системою, то країна не зміниться.
Депутатська група «Воля народу» виступила проти скасування мажоритарної системи. Її представник
Сергій Шахов наголосив,
що «мажоритарна система не повинна зникнути в
Україні, й необхідно ухвалити закон, який передбачав би відкриті списки партій, що йдуть на вибори».
А фракція партії «Самопоміч» підтримала скасування мажоритарної системи виборів. Її лідер Олег
Березюк наголосив, що, на
його думку, ті, хто виступає проти дострокових виборів, «хочуть ще протягом
чотирьох місяців грабувати країну».

Голова фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський зазначив, що
його фракція виступає
за ухвалення Виборчого кодексу. Вона підтримує ідею проведення виборів до парламенту за
«пропорційною партійною
системою з відкритими
списками».
Представники
різних
партій та фракцій висловлювали різні позиції, які
суперечили одна одній.
Тож думки розділилися. Врешті другому законопроекту надали належного вигляду і його також
зареєстрували. Тож спікер Андрій Парубій виніс
по черзі на голосування
питання щодо внесення їх
до порядку денного позачергового засідання ВР. І
жоден з них не набрав належної для цього кількості голосів.
Тож Голова Верховної
Ради Андрій Парубій закрив позачергове засідання Верховної Ради, оголосивши, що наступне відбудеться за тиждень — 28
травня о 10 годині.

Ілюстрація з сайту focus.ua

Уряд зламав тренд руйнації економіки
(Закінчення.
Початок на стор. 1)
Я захищатиму її стабільність», — констатував Володимир Гройсман.

Реформи
потрібно
продовжувати
«Боротися треба не за
крісла, а за результат, потрібний людям. Цей уряд був
найефективнішим у проведенні ключових реформ. А
для мене це децентралізація, кількість створених громад, збудовані об’єкти, дитячі садки та школи, якісні
дороги й сучасне освітлення,
розбудована інфраструктура, амбулаторії. Це і є відповідальність. Переходячи гірську річку, на середині зупинятися небезпечно. Тому важливо рухатися далі в реформах. Рух уперед і
реформи не можна за жодних умов ставити під загрозу черговою турбулентністю в державі. Мусимо прямувати еволюційним шляхом, бо наша стратегія чітка:
вступ до ЄС і НАТО, утвердження нової якості життя
людей. Потрібно трохи більше часу, щоб вийти в цьому
на рівень розвинених країн.
Як потрібно і більше правди,
і більше довіри у спілкуванні із суспільством. Нині саме боротьба за довіру, популяризація реформ потребує
більшої уваги і уряду, і парламенту. Бо саме очікування
часом невиправдано швидких змін призводить до того, що люди починають вірити в казки, відірвані від
реалій», — наголосив віцепрем’єр-міністр — міністр
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій

Краще про успіхи децентралізації і не скажеш

Зубко в ефірі одного з телеканалів, повідомляє служба
віце-прем’єра.
Серед рішень, ухвалених
на засіданні Кабміну, — надання Укроборонпрому на
поворотній основі 32 мільйонів гривень для проведення ним глибокого фінансового аудиту своєї діяльності,
а також внесення в парламент законопроекту, що має
зробити відкритішим використання коштів державного оборонного замовлення.
Розроблення
документа Прем’єр доручив Мін
економрозвитку, Мін’юсту
й Міноборони на минулому
засіданні уряду. Це доручення він дав після коментаря міністра оборони Степана Полторака, що діяльність Укроборонпрому не
може стати прозорішою без
змін у законодавстві, що визначать, яка інформація таємна, а яка ні.

Тоді Володимир Гройсман зауважив: «Нам важливо зрозуміти, як функціонує концерн. Кожна гривня, яку там витрачають, —
це кошти українського народу. Все, що не таємниця,
має стати відкритим. Це буде чесно й відповідально щодо суспільства й військових.
Наприклад, у світі держави із сильними оборонними
можливостями 70% закупівель здійснюють публічно.
Маємо воювати і з ворогом, і
з корупцією. Країні, яка воює, потрібен вільний від корупції, прозорий та підзвітний оборонно-промисловий
комплекс».
Учора уряд затвердив
програму підвищення обороноздатності й безпеки
держави в частині оснащення Державної служби з надзвичайних ситуацій сучасною авіаційною технікою,
схвалив концепцію розви-

тку системи екстреної медичної допомоги. Унормовано питання виплати пенсій і грошової допомоги військовослужбовцям
силових структур — забезпечується право на зарахування
до вислуги років у пільговому обчисленні (один місяць
за три) часу проходження служби, протягом якого
особа брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Запроваджено механізм виплати середнього заробітку особам, уповноваженим на виконання
функцій держави, які зникли безвісти за особливих
обставин. Спрямовано майже 40 мільйонів гривень на
забезпечення житлом учасників АТО-ВПО.

Посилено
ліцензійні вимоги
до туроператорів
«Треба захистити українців від дій недобросовісних туристичних операторів, щоб уникнути туристського колапсу, який виникав попередніми роками.
Суть змін: для отримання
ліцензії туроператор має
забезпечувати фінансову
гарантію перед туристами. Це може бути гарантія
банку або іншої кредитної
установи. У разі здійснення виплати відшкодування
туристам туроператор повинен відновити суму фінансової гарантії наступного робочого дня. Туроператор має за 8 та 2 години
до запланованого відправлення рейсу перевірити інформацію про час його відправлення. У разі затрим-

ки рейсу на більш ніж чотири години мусить розмістити інформацію про це на
власному веб-сайті, а також проінформувати електронною поштою орган ліцензування — Мінекономрозвитку.
Туроператори на власному веб-сайті відтепер мають надавати інформацію
про турагентів, з якими вони працюють: найменування фізичної чи юридичної
особи, строк чинності агентського договору, реквізити особи, що надала гарантію банку або іншої кредитної установи, а також інформацію про чинні договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором або
через турагентів із зазначенням країни тимчасового
перебування. Суб’єкти тур
операторської діяльності
відтепер зобов’язані забезпечувати всі необхідні умови для доступності маломобільних груп населення
до місць їхнього проживання під час відпочинку», —
цитує слова першого віцепрем’єр-міністра — міністра економічного розвитку
і торгівлі Степана Кубіва
прес-служба міністерства.
Уряд затвердив нову редакцію українського правопису, розроблену Українською національною комісією з питань правопису. Як
зазначено в пояснювальній
записці до документа, нову
редакцію українського правопису розроблено на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ,
що набули поширення в
різних сферах суспільного, наукового й культурного життя.
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новини та коментарі
ПРОШУ СЛОВА!
Жодних компромісів щодо курсу в НАТО
бути не може
Відділ новин
«Урядового кур’єра»
ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ. Суспільство очікує
від усіх гілок влади конкретних результатів роботи, які б
конвертувалися в добробут і
безпеку громадян. І саме інтеграція в Європейський Союз
і НАТО дає нам ці можливості. Консенсус суспільства щодо євроатлантичної інтеграції має відповідати консенсусу у владі, між різними партіями й політичними силами. «У
виборчий рік не маємо права
знехтувати шансом, який історія знову нам дає, і повторити
помилку, що трапилася у 2008
році», — наголосила віцепрем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе під час святкування 70-річчя НАТО на Європейській площі у Києві.
«Міністри й депутати є й будуть завжди, за будь-якого Президента. Курс на ЄС й НАТО —
це не забаганка чи нереалізована реформа, а багаторічний
шлях боротьби країни й воля
народу. Революція гідності була за свободу й гідність, проти
рабства й хамства, за право
й розвиток, проти безвідповідальності й популізму. І нарешті цьогоріч маємо закріплений у Конституції стратегічний курс на ЄС і НАТО. Жодних компромісів щодо цього
курсу бути не може», — підкреслила урядовець.
Комфорт за принципами
життя в ЄС, безпека за стандартами НАТО — ось стратегічна мета країни. Кожен із нас
має усвідомити, що підготовка до членства — не ефемерне поняття або питання дале-

Дах зробили
журналісти
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

Н

70 років Північноатлантичний альянс стоїть на захисті демократичних цінностей.
І 25 років Україна активно долучається до цього складного процесу
кого майбутнього. Це конкретне завдання, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
Виступив на Європейській
площі й заступник Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Посол Алехандро Альваргонсалес: «Щодня боріться
з корупцією, реформуйте сектори безпеки та оборони, захищайте незалежність судової
влади та її цілісність. Вигоди
будуть, не сумнівайтеся. Переконаний, ви рухаєтесь в історично правильному напрямі!»
Надзвичайний і Повноважний посол Великої Британії в
Україні Джудіт Гоф зазначила,
що, коли створювали Альянс,
держави-засновники взяли на
себе три чіткі зобов’язання: га-

рантувати свободу, зберегти
мир і сприяти стабільності. Ці
цілі та завдання НАТО залишаються такими самими актуальними, як і 70 років тому. За
25 років НАТО та Україна налагодили якісне партнерство,
за свій суверенний вибір ми
заплатили високу ціну. Тому
НАТО підтримує Україну.
Після офіційних виступів
відбулася церемонія символічного перерізання стрічки біля
квіткових композицій на Європейській площі, присвячених
70-річчю НАТО.
Того самого дня Іванна Климпуш-Цинцадзе взяла участь у передачі адаптивного мікроавтобуса для
транспортування
військових із травмами, що заважа-

ють вільно пересуватися. Авто, придбане за кошти Трастового фонду з медичної реабілітації НАТО, передали
представники Агентства НАТО з технічного обслуговування та постачання (NSPA). Його використовуватимуть для
потреб військових, які проходять реабілітацію на базі центру навчально-спортивної бази зимових видів спорту «Тисовець» на Львівщині.
Адже в умовах війни на сході медична і психологічна реа
білітація поранених стає одним із головних пріоритетів
для України. І тут не лише у
військовій чи фінансовій, а й
у гуманітарній сфері допомогу
НАТО та його трастових фондів важко переоцінити.
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ФОТОФАКТ

евдоволення владою — прикмета не лише поствиборчого періоду. Логічно, що настрій звичайного українця в будь-який період
не оптимістичний. Кожен сподівається, що все має вирішувати висока влада. Домовлятися з небесами про сприятливу погоду, з МВФ —
про ціни на газ, з лікарем — про гарне обслуговування, із вчителем
— про високі оцінки для доньки, з ЖЕКом — про ремонт покрівлі.
Маю приклад, який підтверджує, що самоорганізація людей може
бути набагато ефективнішою, ніж звернення до влади. Факт не показовий, радше винятковий. Проте і він має право на оприлюднення.
Ідеться про горезвісний дах, про який знає чи не кожен читач моїх дописів у Фейсбуці. Отже, так вийшло, що під час ураганних вітрів
на старенький дах упав бетонний димар завважки з півтори тонни.
Хто таке диво спорудив на будинку більш ніж 50-річної давності, ніхто
не скаже. Чия інженерна думка дійшла до того, аби замість цегляних
димарів встановити монолітні бетонні, ніхто не відповість. Але так було. Тож після стихійного лиха в даху утворилась величезна дірка.
Що роблять у такому разі мешканці будинку? Пишуть листи, звертаються до комунальників, просять по допомогу. Чекаємо місяць.
Ніхто на скарги не реагує. А річ у тому, що колись саме в цьому будинку завалився димар, що спричинило смерть цілої родини. Тоді
мешканцям швиденько дозволили перейти на автономне опалення,
щоб не залежати від централізованого газопостачання. Тож наші побоювання про власну безпеку з огляду на нещасний випадок не безпідставні.
Повертаюся від історії до сучасності. Єдиною можливістю привернути увагу до тієї плити й даху став своєрідний журналістський пресинг — звернення до четвертої влади. Запросила колег, ті вилізли на
дах, побачили жахіття, зняли їх і пішли до керівництва департаменту ЖКГ. Навіть не очікувала — департамент відреагував. Один із керівників сказав, що все буде зроблено. Звісно, подякувала колегам.
Сюжети показали відразу кілька центральних і місцевих телеканалів, водночас новини поширили в соціальних мережах та інтернеті.
Через деякий час пішов дощ. Тоді вже дах стихії не витримав.
Знову покликали журналістів, які зняли, як вода текла з останнього до першого поверху. Знову телеканали показали сюжети.
Правду кажуть, що вода камінь точить. І вже через кілька днів до
будинку завезли будівельні матеріали й шифер, а бригада робітників
стала до роботи. До речі, працювали навіть без вихідних — дружно,
завзято. Тож визнано, що ситуація аварійна й потребує термінового
врегулювання. А може, просто очільники департаменту ЖКГ налякалися подальшого розголосу і змушені були реагувати на телесюжети
й матеріали в інтернет-виданнях?
Про це не відомо. А з цієї буденної ситуації маю кілька висновків.
Перший радує. Четверта влада не лише існує й діє — її чують і навіть реагують. Тож наш дах справді зробили журналісти.
І другий висновок. Доки вода не накапає всім на голови, ніхто нічого не робитиме. Ідеться про тих, хто вважає, що все само собою
вирішиться, сподівається на те, що всі їхні проблеми розв’яже влада, кого проблеми мешканців горішніх поверхів начебто не стосуються. Виявилося, що стосуються всіх. Уперше побачила всіх сусідів, які об’єдналися заради боротьби за дах. Уже домовилися разом
розв’язувати нагальні проблеми й після ремонту остаточно впорядкувати дах. Він наш спільний.

Міжнародна
допомога сходу України
змінює акценти
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
ТВОРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОГО
ВІЙСЬКА. 22 травня 2019 року виповнилося 140 років з
дня народження державного
та громадсько-політичного діяча, Голови Директорії, Головного Отамана Військ і Флоту
Української Народної Республіки Симона Петлюри. Урочистості з цієї нагоди відбулися в українській столиці біля меморіального барельєфа, відкритого кілька місяців
тому в День 100-річчя Української Соборності. Примітно, що віддати шану творцеві
українського війська прийшли
військовослужбовці
Збройних сил України, ветерани російсько-української війни, курсанти військових вишів та реконструктори в одностроях часів УНР із прапорами 3-ї Залізної стрілецької дивізії, яка бу-

ла однією з найкращих в Армії УНР.
Петлюра — сильний лідер
у важкі часи. Він очолив Українську революцію 1917—1921
років у критичний момент. Не
уникав складних рішень, робив
помилки, але продовжував боротьбу. Петлюра не зламався
навіть після поразки революції.
Тому для ворогів України став
уособленням того незламного українського духу, з яким
вони вже стикалися в попередні епохи. Тож ціле покоління борців за незалежність нарекли петлюрівцями, які стали
наступниками ненависних Москві мазепинців і попередниками бандерівців, яких досі бояться у Кремлі.
З днем народження, пане Отамане! Дякуємо і
пам’ятаємо!

ПІДТРИМКА. У програму робочого візиту парламентської делегації Королівства Швеції в Україну входили зустрічі з очільниками Луганської та Донецької областей. Поважні гості прагнули обговорити
питання зміцнення та подальшого розвитку партнерства між двома
країнами. Тому до складу делегації увійшли представники шведського парламенту (Риксдагу), Шведської агенції міжнародного розвитку
(Sida) й представників Нордичного офісу Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).
Виконувач обов’язків голови Луганської обласної державної адміністрації Сергій Філь подякував міжнародним партнерам за істотну підтримку, «особливо у такий складний для нас час, коли триває збройний конфлікт», і акцентував на найболючіших проблемах області,
які потребують першочергового розв’язання. Ішлося про енергетичну безпеку, брак залізничного сполучення в північній частині області
і як наслідок — руйнування автомобільних шляхів, підтоплення шахт,
а також умови перетину громадянами лінії розмежування. Представники шведської делегації зауважили, що міжнародна допомога сходу України надалі змінить характер з гуманітарного і буде спрямована на розвиток.
«Ми й надалі надаватимемо допомогу Україні, тому що підтримуємо її в питанні цілісності території та відновленні», — зазначила третій віце-спікер Риксдагу та речниця комітету закордонних справ Керстін Лундґрен.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про прийняття повноважень Верховного
Головнокомандувача Збройних Сил України

У зв’язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост Президента України, відповідно
до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього
дня повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.
м.Київ
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
20 травня 2019 року
№300/2019

Як Марія борщем смакувала
КОНКУРС. У Мінрегіоні визначили переможців торішнього

висвітлення досвіду децентралізації та оголосили
нове творче завдання
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ДОКУМЕНТИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення В. Муженка з посади начальника
Генерального штабу — Головнокомандувача
Збройних Сил України

Звільнити МУЖЕНКА Віктора Миколайовича з посади начальника Генерального
штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.
м.Київ
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
21 травня 2019 року
№301/2019

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення Р. Хомчака начальником Генерального
штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України

Призначити ХОМЧАКА Руслана Борисовича начальником Генерального штабу —
Головнокомандувачем Збройних Сил України.
м.Київ
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
21 травня 2019 року
№302/2019

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83,
пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8
частини першої статті 106 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання.
2. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019
року.
3. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до
Верховної Ради України.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
м.Київ
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
21 травня 2019 року
№303/2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 квітня 2019 р. № 406
Київ

Про внесення змін до Положення про Державне агентство
рибного господарства України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 895
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3018), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 406
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державне
агентство рибного господарства України
1. У пункті 4:
1) підпункти 9, 16 та 34 виключити;
2) підпункт 37 доповнити абзацами такого змісту:
«форму та правила ведення списку осіб суднового екіпажу (суднова роль), суднового і машинного журналів на риболовних суднах;
правила пожежної безпеки на суднах флоту рибної промисловості, а також під час
проведення вогневих робіт на суднах, які ремонтуються або будуються на суднобудівних та судноремонтних підприємствах;
статут служби на риболовних суднах;»;
3) підпункт 48 викласти в такій редакції:
«48) здійснює проведення у межах повноважень, передбачених законом, моніторингу внутрішнього і зовнішнього ринку рибної продукції, державне регулювання
внутрішнього ринку рибної продукції;»;
4) підпункт 65 виключити.
2. У підпункті 2 пункту 5 слова «формує кадровий резерв на відповідні посади,»
виключити.
3. У пункті 7 слова «та спеціально уповноважений орган державного нагляду за
безпекою мореплавства флоту рибного господарства» виключити.
4. У пункті 10 слова «за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі
пропозицій Міністра аграрної політики та продовольства» замінити словами «за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби».
5. Пункт 12 доповнити підпунктами 91, 231 та 232 такого змісту:
«91) затверджує посадові інструкції працівників Держрибагентства;»;
«231) підписує накази Держрибагентства;
232) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в апараті Держрибагентства, його територіальних органах, на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери його управління;».
6. Пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. Голова Держрибагентства має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій
Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.
Заступники Голови Держрибагентства звільняються з посади Кабінетом Міністрів
України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби
відповідно до законодавства про державну службу.».

У Великомихайлівській громаді охоче поділилися рецептами успіху і борщу
з пампушками з журналісткою Марійкою Шевчук

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Д

онедавна нашу молоду
колегу з Одещини більше знали читачі тамтешньої регіональної газети.
Тепер Марійку Шевчук упізнають численні колеги з журналістського цеху всієї країни, бо вона переможець Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади» за 2018 рік.
В одній із номінацій цього популярного серед медіаспільноти творчого змагання, започаткованого три роки тому вітчизняним Мінрегіоном за методикою Ради
Європи, — «Стаття в друкованому ЗМІ» одеситка виборола диплом І ступеня,
представивши на читацький суд власний нарис «Великомихайлівська громада.
Рецепти борщу та успіху».
«Друзі реформи», «провісники змін», «активні суспільні комунікатори» — багато гарних слів прозвучало

на адресу журналістів регіональних ЗМІ під час недавньої урочистої церемонії нагородження переможців торішнього конкурсу в Кабінеті Міністрів. І це знаково,
бо зазвичай нашому братові останнім часом більше перепадає на горіхи, хоч і не завжди справедливо.
Проте щодо найуспішнішої української реформи,
яку коротко називають децентралізацією, таке визнання справедливе: саме представники четвертої влади додали їй крил. Вони не
вдалися до узвичаєної подекуди кабінетної роботи з інтернетом, а побували в нових об’єднаних громадах, на
власні очі побачили якісні
зміни, вивчили настрої людей, переконалися у чесних
намірах місцевих очільників. І лише після цього почали писати про це, знімати на
відео, готувати теле- і радіопередачі.
«Мета конкурсу — через
регіональні ЗМІ підвищити поінформованість та обізнаність наших громадян

про можливості й переваги реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади, а також про найкращі практики і позитивні зрушення —
красномовні підсумки впровадження децентралізації»,
— сказав нашому кореспондентові менеджер Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого
самоврядування в Україні»
Андрій Гук.
Журналістка з Одеси Марія Шевчук, яку ми згадували, відкрила для широкого загалу одну з найбільших і найкращих на півдні
нашої країни ОТГ — Великомихайлівську. Її колеги з
Черкащини підготували цікаві онлайн-публікації-переможниці про реформаторів свого краю. Радійниця з
Житомирщини стала найкращою в номінації «Радіоматеріал». А з-поміж відеоматеріалів не було рівних
телевізійникам із Кам’янцяПодільського.
До речі, Мінрегіон своїм
наказом оголосив черговий,

Фото з сайту facebook.com.photo

Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради
України та призначення позачергових виборів

четвертий конкурс журналістських робіт на тему
«Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади» в 2019 році. За словами
державного експерта Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Наталії Яровенко, вже затверджено новий
склад конкурсної комісії, а
з 2 травня стартував відбір
поданих робіт.

Харківський робот долучився до боротьби
з розкраданням газу
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
ВИНАХІД. Створений працівниками ПАТ «Харківгаз» робот
зарекомендував себе як високоефективний безкомпромісний
контролер з виявлення фактів
крадіжок газу та дефектів труб.
Як повідомляє SQ, посилаючись

на інформацію регіональної газової компанії, робот, пересуваючись усередині труб, фіксує на
відео всі виявлені порушення та
вади газопроводу.
Великою перевагою цього
механічного помічника в компанії вважають те, що під час вилазок робота газопостачання
не припиняється, а також не по-

трібно отримувати дозвіл на доступ на територію споживача.
З початку року Харківгаз виявив понад 1,1 тисячі випадків несанкціонованого використання газу, за фактом яких нараховано 5,5 мільйона гривень
штрафів.
Як розповіли в Харківгазі, з
початку року було викрито по-

над 230 втручань споживачів
у роботу приладів обліку. Крім
відшкодування збитків за несанкціоноване
використання
палива, які в середньому становлять 50 тисяч гривень, власники таких домоволодінь самостійно оплачують придбання
нового лічильника та його встановлення.

Депутати Сєверодонецької міськради прийняли у громаду… місцеву ТЕЦ
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
НА ЧАСІ. Рішення про надання згоди на безоплатне прийняття з державної до комунальної власності територіальної громади м. Сєверодонецька єдиного майнового комплексу ДП «Сєверодонецька ТЕЦ»

сесії міської ради спричинене
зверненням Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства і Фонду державного
майна України.
«Попри проблеми, які існують
на ТЕЦ, ми не можемо залишитися осторонь такого важливого рішення для міста, бо май-

же 50% містян користуються послугами Сєверодонецької ТЕЦ.
Знаємо всю ту відповідальність,
яка може лягти на територіальну
громаду. Але це ніщо проти того, якщо ми залишимо півміста
без тепла», — зазначив виконувач обов’язків міського голови і
секретар Сєверодонецької міської ради В’ячеслав Ткачук.

За його словами, постійна
депутатська комісія з управління житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим
і торговельним обслуговуванням ретельно вивчила питання.
Депутати на сесії підтримали це
рішення. Відтепер почалася підготовка до прийняття з держав-

ної до комунальної власності
територіальної громади м. Сєверодонецька єдиного майнового комплексу ДП «Сєверодонецька ТЕЦ».
«Ми готові до конструктиву
з Мінрегіоном щодо участі держави у розв’язанні проблем заборгованості, реконструкції турбін, устаткування, магістраль-

них труб тощо», — зазначив
В’ячеслав Ткачук.
Як повідомляє прес-служба,
міськрада взяла на себе
зобов’язання не відчужувати
у приватну власність єдиний
майновий комплекс державного підприємства і забезпечити
його використання за цільовим
призначенням.
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Фото КП ДОЗ «Чайка»

Оздоровлення дітей улітку:
про що мовчить статистика
Віктор ШПАК,
«Урядовий кур’єр»

Р

ік у рік чиновники вже звично рапортують, що понад 50%
учнів під час літніх канікул оздоровилися. Всезнаюча статистика
начебто підтверджує це, хоч насправді у Житомирській області кількість заміських дитячих
таборів скоротилась із 24 до 11,
з яких чотири належать релігійним і благодійним організаціям.
Не краща ситуація з так званим
неорганізованим оздоровленням,
на яке у багатьох родин просто
немає грошей, через що навіть
кількаденна поїздка з дітьми на
море стає розкішшю.

Закриття — біда
чи нажива?

Один з основоположних законів природи стверджує, що якщо
в одному місці віднімається, то в
іншому — додається. Це повною
мірою стосується мережі колишніх піонерських таборів — у більшості спартанських за умовами проживання, але розташованих у мальовничих місцях житомирського Полісся. Отож цілком
закономірно, що після закриття
цих баз оздоровлення святе місце порожнім не залишається —
охочих прихватизувати насправді райські місця не бракує.
Вражають темпи цього дерибану: якщо в 2005 році в області було ще 14 загальнодоступних таборів (до тих, що під опікою релігійних громад, приймають дітей за власними критеріями добору) на 3174 місця, то нині залишилось сім на 1280 дітей за зміну. Закладів стало вдвічі менше, а чисельність тих, кого вони можуть оздоровити, скоротилась аж у 2,5 раза. Якщо впродовж 2005—2014 років припинили роботу лише два табори, то
за 2014—2019 «мор» забрав аж
п’ять дитячих оздоровниць!
Лише торік перестали функціонувати три установи: у Бердичівському районі не знайшли коштів на обладнання табору пожежною сигналізацією, у Любарі
за кошти держбюджету на території оздоровниці розпочали будівництво басейну, а в Житомирі дитячий заклад санаторного
типу вирішили перепрофілювати у центр реабілітації учасників
АТО. Жоден зі згаданих об’єктів
цього року дітей на оздоровлення не приймає і, судячи з усього, за попереднім профілем не запрацює.
Отож доводиться з гіркотою
згадувати великі піонерські табори, що діяли колись у мальовничих лісах поблизу Житомира
— міста, де живе майже чверть
всього населення області. Нині
найбільший оздоровчий заклад
такого типу на Житомирщині —
«Чайка» в Андрушівському районі, де за зміну можуть прийняти аж 320 дітей. Його колись теж
трохи не прихватизували, і лише
широкий громадський резонанс
та загальноукраїнська увага, зумовлена зокрема публікаціями в
«Урядовому кур’єрі», дали змогу
обстояти і захистити оздоровницю. Чи не парадокс, що в Андрушівському районі, де лише 34,4
тисячі жителів, й у підпорядкуванні міської влади Житомира,
де 267 тисяч жителів, по одному
дитячому табору? У житомирському «Супутнику» всього-навсього 200 місць, тобто в 1,6 раза
менше, ніж у «Чайці».

Не лише на Житомирщині дитячі заміські табори під загрозою тотального знищення, хоч вони якнайкраще
підходять для оздоровчої мети

Планують, що за надані з обласного бюджету 10,5 мільйона гривень вдасться оздоровити 1511 дітей пільгових категорій і щонайменше вдвічі більшу суму знайдуть у містах, районах, ОТГ. Місцева влада має право розпорядитися своїми коштами за власним
розсудом, обравши табори на Житомирщині чи за її межами.
Однак хоч як прикро констатувати, вкотре хотіли як краще, а вийшло як завжди. Важко повірити, але рішення про встановлення граничних цін на путівки гуманітарна комісія обласної ради
розглянула аж 14 травня, а відповідне рішення ухвалять на сесії
23 травня. З урахуванням того, що
потрібен ще час на рівні міст, районів і ОТГ, неважко спрогнозувати,
що або першу зміну в таборах буде
зірвано, або путівки для пільгових
категорій дітей купуватимуть за
бюджетні кошти в авральному порядку, вже особливо не переймаючись вибором таборів.

Хто винуватий
і що робити?

Нині найбільший оздоровчий заклад такого типу — «Чайка» в Андрушівському районі, де за зміну можуть
прийняти 320 дітей

Не завжди ProZorro
Цього навчального року на Житомирщині 133,9 тисячі учнів, з
яких 131,7 тисячі, тобто 98%, мають право на пільгове оздоровлення. А у всіх 11 дитячих оздоровчих
таборах разом з релігійними лише 1880 місць, що навіть за умови максимальної наповнюваності
та проведення чотирьох змін дасть
змогу забезпечити путівками 7,5
тисячі дітей, тобто 5,6%, або кожного вісімнадцятого.
Щоб відзвітувати про вагомі
успіхи у насправді катастрофічній
ситуації, вже давно знайдено вихід. Це пришкільні табори, де дітей
годують, і ноу-хау у вигляді так
званих мовних таборів для поглибленого вивчення іноземної мови,
де замість гарячого харчування —
у кращому разі бутерброди з дому.
Однак уже багато років поспіль ці
форми організованого дозвілля дітей чомусь безсоромно вважають
оздоровленням, що дає змогу звітувати про вже згадувані «понад
50%».
Не зайве нагадати, що колись на
законодавчому рівні було зафіксовано різницю між організованим
дозвіллям і оздоровленням школярів. Останнім не вважали перебування в імпровізованому пришкільному «таборі на асфальті»,
а мінімальний період оздоровлення становив науково обґрунтовані 24 доби.
Згодом медичні світила на догоду владі довели, що школярам достатню навіть 21 дня у таборі, що
формально свята правда. Додаткові три доби раніше давали на заїзд,

налагодження роботи груп і виїзд,
коли фактично немає ні повноцінного харчування, ні продуктивних
занять із вихованцями. Нині оптимістично вважають, що оздоровлення розпочинається з першого
кроку дитини на територію табору.
Однак навіть цей урізаний термін нині спромоглися скоригувати
і скоротити. Уже не дивина, коли
дітей організовано везуть на море терміном не на 21, а на 10 чи 14
днів. Та найцікавіше, що нібито в
абсолютно прозорих тендерах рік
у рік виграють одні й ті самі фірми.
І дедалі частіше навіть не офіційні оздоровниці чи дитячі табори з
південних регіонів України, а приватні підприємці, які орендують
місця в номінальних власників. Як
при цьому відпочинок стає не дорожчим, а навпаки, дешевшим, що
суперечить законам ринку і навіть
елементарному здоровому глузду,
— велика таємниця.
Злі язики стверджують, що приватні підприємці, фактично виведені з-під прискіпливого контролю санітарно-епідеміологічної та
протипожежної служб, не особливо переймаються якістю гарячого харчування, дотриманням його натуральних норм, гарантуванням безпеки відпочивальників. Зате чиновники, відповідальні за проведення тендерів, не гребують особисто перевіряти організацію оздоровлення дітей, приї
жджаючи туди із власними родинами і живучи там на повному забезпеченні щедрих господарів.
Не кращою була ситуація навіть
із путівниками до дитячих таборів
на Житомирщині, де тендери тра-

диційно вигравали не найкращі, а
найдешевші, де ні нормальних ліжок, ні висококваліфікованих працівників, ні належних умов для
оздоровлення.

Хотіли як краще,
а вийшло…

Цього року в області наважилися на кардинальні зміни. Замість того щоб проводити тендери чи закупівлі через систему ProZorro, вирішили встановити граничну ціну путівки у місцеві
оздоровчі табори не вище ніж 6,5
тисячі гривень і в розмірі 8,4 тисячі — у заклади санаторного типу.
Там, де затрати менші або умови гірші, оздоровлення може бути
дешевшим, але прогнозують, що
воно коштуватиме скрізь однаково, а стимулом для обрання тієї чи
іншої оздоровниці стане її рівень
якості.
За кошти обласного бюджету, передбачені районам і містам, можна буде придбати путівки тільки в дитячі табори Житомирщини. Мета — не лише збереження й без того куцої мережі
оздоровниць, а насамперед турбота про дитяче здоров’я. Переїзд на
море й адаптація до нових умов —
стрес навіть для цілком здорових
дорослих, не кажу вже про дітей
чи підлітків. Крім того, мало хто
з батьків зможе навідатися в заклад, розташований в іншому куточку України. А в рідній області й
дітей провідають, і за умовами їхнього проживання простежать не
гірше, ніж державні контролюючі служби.

На Житомирщині у семи дитячих оздоровчих таборах, що залишились у комунальній власності,
1280 місць. Отож навіть за кошти
обласного бюджету можна було
повністю укомплектувати дітьми
всю першу зміну. На фінансування другої і третьої змін вистачить
коштів із бюджетів міст, районів
і ОТГ, навіть якщо ці видатки залишаться на торішньому рівні.
Насправді як прозвучало на недавній нараді в Житомирській
облдержадміністрації, не лише
перша зміна під загрозою зриву, а
й проведення двох наступних під
великим питанням. Проблема в
тому, що левову частку бюджетних асигнувань з’їдають пришкільні табори і керівники ОТГ
мають власне розуміння стратегії дитячого оздоровлення. Чимало з них налаштовані на відправлення дітей пільгових категорій
виключно на море, а дехто прагне
за ті самі гроші оздоровити на рідній Житомирщині у півтора раза
більше школярів. Мовляв, навіщо
нам путівки на 21 день, якщо вистачить 14 чи 18? Саме так працюють приморські табори, а в області
щось торочать про єдині для всієї
України вимоги до дитячого оздоровлення.
У нинішньому стані правового нігілізму аргументів для заперечень немає, хоч кожному зрозуміло, що у дитячій оздоровниці на 150—200 місць не може бути водночас змін різної тривалості. Однак директорам таборів радять погоджуватися навіть на це,
що неминуче призведе до матеріальних втрат, істотного погіршення якості оздоровлення і моральних травм, коли діти і підлітки отримають урок, що однакові пільги насправді виявляються
різними.
Ось до чого призводить жахаючий плюралізм загальнодержавного рівня у надважливій справі, якою ще має стати турбота про
здоров’я дітей. І не тільки пільгових категорій, бо навіть елементарна оплата державою виробничої практики студентів-педагогів, залучених улітку до роботи
в таборах, може на третину здешевити вартість путівок, які нині занадто дорогі для родин пересічних українців й убогі за умовами оздоровлення для заможніших любителів заморського відпочинку.

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

вісті звідусіль
Робимо українське кіно разом
Відділ новин
«Урядового кур’єра»
КУЛЬТУРА. Стали відомі переможці конкурсу сценаріїв «Своє кіно-3», який третій
рік поспіль проводить асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись
українське!» в межах реалізації
комплексного проекту «Дивись
українське».
Розпочався конкурс у 2016
році й відразу став всеукраїнським і народним, бо участь у
ньому необмежено ні за фахом, ні за віком, ні за місцем
проживання номінанта. Оцінює
цікавість сценарних заявок і
можливість їх подальшої екранізації професійне журі з досвідчених режисерів, продюсерів, критиків і дистриб’юторів.
Воно обирає з півтисячі творчих ідей, надісланих учасника-

ми, десяток найвдаліших. За
сюжетами від народних сценаристів — переможців попередніх років у межах проекту
«Дивись українське» вже знято 20 короткометражних фільмів. Їх подивилися понад півтора мільйона відвідувачів кінотеатрів у блоці трейлерів перед
основними фільмами сеансів.
«Дивись українське!» створив прецедент у вітчизняному кіносередовищі, де, з одного боку, поєднав талант українців, професіоналів у цій галузі, експертів, а з іншого — вивів
на новий рівень популяризацію
українського кіно», — зазначив
ініціатор проекту голова правління асоціації «Сприяння розвитку кінематографа в Україні
— дивись українське!» Андрій
Різоль.
У проекті втілено синергетичну технологію кінопроцесу,

де об’єднано в систему всіх,
хто формує тенденції розвитку вітчизняної індустрії кіно,
від народження ідеї, створення фільму, його фінансування до представлення глядачеві. Успішна реалізація цього задуму, за словами Андрія
Різоля, була б неможливою
без підтримки великої кількості кінематографістів і партнерів. Генеральний партнер проекту — «Райффайзен Банк
Аваль», офіційний партнер
конкурсів сценаріїв «Своє кіно» — Всеукраїнський благодійний фонд Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього».
На прес-конференції, присвяченій оголошенню переможців конкурсу сценаристів «Своє кіно-3», очільник
Держкіно Пилип Іллєнко подякував організаторам і парт-

партнерам? Відповідь проста:
оргкомітет фестивалю зробив
обстеження і дійшов висновку,
Фото із сайту фестивалю у Фейсбуці

НА ЧАСІ. Відверта розмова
про стан і перспективи різних
особистостей, майбутнє особливих дітей та роль кожного
соціально активного громадянина в ситуації, коли статистика людей з інвалідністю, як і дітей-аутистів, зростає, — коло
проблем, які обговорюють під
час фестивалю-конкурсу «Світ
без обмежень», що розпочався
у Краматорську і має завершитись у Сєверодонецьку.
Фестиваль об’єднав представників семи областей: Миколаївської, Дніпровської, Кіровоградської, Житомирської,
Львівської, Луганської й Донецької. Захід триватиме шість
днів, з яких чотири — на Донеччині і два завершальні — на Луганщині.

«Чому такий неоднаковий
розподіл, хоч сама ініціатива
належить нашим луганським

Таке справжнє кохання, вважають учасники
фестивалю-конкурсу «Світ без обмежень»

що найкраща доступність до
місць проживання, харчування
й перебування учасників з інвалідністю у Краматорську. А в
Луганській області, на жаль, немає такого зручного й затишного місця, як державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з
інвалідністю «Донбас». Чому?
Запитання поки що без відповіді», — поділилася враженнями
радник ПРООН з питань примирення і соціальної єдності у Луганській області Ганна Борова.
Вона підкреслила, що саме
у такому форматі, коли на фестивалі були переважно подружні пари, захід проходив уперше
в Україні.
Фестиваль організовано за
підтримки урядів Данії, Швеції
та Швейцарії у рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру.

Багата юними талантами подільська земля
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
ДІТИ. У Вінниці під час загальноміського свята обдарованої молоді «Талант-2019» відзначили понад тисячу юнаків і
дівчат. Грамоти і грошові премії отримали найталановитіші
учні вінницьких шкіл, які стали
переможцями олімпіад різних
рівнів, змагань, конкурсів, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл і шкіл естетичного

виховання, клубних формувань
тощо. Відзначили обдарованих
учнів і студентів, які за підсумками другого семестру цього навчального року стали стипендіатами міської ради.
«Ви гордість не лише Вінниці, а й усієї України. Запорука
вашого успіху — наполеглива
праця над собою, завдяки якій
ви й маєте такі чудові досягнення. Упевнений, що ви не зупинитеся на досягнутому й надалі працюватимете над собою.

Важливо, що у вас є змога реалізувати себе в майбутньому.
Бажаю, щоб вами пишалися не
лише ваші рідні та близькі, а й
уся Україна», — зазначив під
час свята міський голова Сергій Моргунов.
Протягом цього навчального року на всеукраїнських
олімпіадах учні вінницьких
шкіл вибороли 449 призових
місць та 21 — у загальнодержавних. А на всеукраїнському
конкурсі-захисті науково-до-
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нерам проекту, зазначивши,
що це правильний підхід, коли люди зі спільним розумінням майбутнього, однаковими цінностями толокою актуалізують український кіноконтент і розширюють аудиторію. Він назвав вдалою
ідеєю сфокусувати увагу на
українських авторах. «Будьхто з українців може надати
свій творчий задум, втілити
свою творчу ідею, яку потім
реалізують професіонали»,
— додав він.
До слова, картини короткого метра проекту «Дивись
українське!» демонструватимуть 25—26 травня в кінотеатрі «Київ» у програмі 48-го
МКФ «Молодість», який цими
днями відбувається у столиці.

слідницьких робіт Малої академії наук вінничани здобули 75 місць на обласних та 10
— на загальнодержавних етапах. Чимало школярів вибороли призові місця у міських, обласних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях. За підсумками ІІ семестру 2018—2019 навчального року стипендіатами
міської ради стали 400 учнів і
студентів навчальних закладів міста.

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

ЗАХІД

«Світ без обмежень» розповідає про силу кохання
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 24 травня
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч

День

+12 +17
+10 +15
+12 +17
+11 +16
+7 +12
+9 +14
+7 +12
+7 +12
+8 +13
+10 +15
+6 +11
+8 +13
+10 +15

+22 +27
+20 +25
+22 +27
+21 +26
+17 +22
+19 +24
+17 +22
+17 +22
+18 +23
+20 +25
+16 +21
+18 +23
+20 +25

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч

День

+11 +16
+12 +17
+11 +16
+12 +17
+12 +17
+11 +16
+11 +16
+12 +17
+11 +16
+12 +17
+11 +16
+12 +17
+15 +17

+21 +26
+22 +27
+21 +26
+22 +27
+22 +27
+21 +26
+22 +27
+21 +26
+21 +26
+22 +27
+23 +28
+22 +27
+25 +27

Укргiдрометцентр

Тигр Єлисей
святкує
триріччя
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

ІМЕНИННИК. У Харківському зоопарку свято. Як повідомляє SQ, тигр Єлисей відзначає третій день народження. За традицією, яка склалася за час його перебування в
зоопарку, смугастий красень отримав у подарунок коробку зі смачним сюрпризом. У святково оформленій упаковці було цілих вісім кілограмів баранини.
До привітань іменинникові, безперечно, приєдналися і
гості звіринця, але почастувати тигра смаколиками можна було лише з дозволу його доглядальників.
Як розповіли працівники зоопарку, Єлисеєві тут ведеться нівроку. За час проживання в харківському звіринці його вага збільшилася приблизно в шість разів і нині становить понад 200 кілограмів.
Фото з сайту sq.com.ua
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Сумщина передала естафету Києву
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
МОВОЗНАВСТВО. У Національному академічному театрі імені Івана Франка в Києві відбулась урочиста церемонія закриття ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яци-

ка, під час якої Сумська область передала естафету
столиці України.
Подяку
слобожанському
краю за високоякісну організацію конкурсу висловив виконавчий директор Ліги українських меценатів, голова координаційної ради конкурсу,
лауреат Національної премії

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

імені Тараса Шевченка Михайло Слабошпицький.
Приємно, що серед цьогорічних переможців троє представників Сумщини: учениця І курсу Роменського вищого професійного училища
президентська стипендіатка
Анастасія Коновал, учениця
5 класу Сумської загально-

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

освітньої школи І—ІІІ ступенів
№12 імені Б. Берестовського
Тетяна Стоян та учениця 8
класу Сумського закладу загальної середньої освіти І—ІІІ
ступенів №21 Катерина Сергієнко.
Ювілейний 20-й мовознавчий конкурс розпочнеться у Києві 9 листопада 2019 року.

Іменинник Єлисей ситий та задоволений

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
Зам. № 69 925
Загальний тираж за травень 305 959

Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному
центрi «Урядового кур’єра».
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