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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Державної цільової 
соціальної програми «Молодь України» 
на 2021—2025 роки та внесення змін до 
деяких актів Кабінету Міністрів України»

Аграрії Сумщини додатково 
отримують істотну грошову 
допомогу завдяки державній 
програмі підтримки малого бізнесу 
«Доступні кредити 5—7—9 %»

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції про найліпшу нагоду  
для початку цього дискурсу

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЬГА СТЕФАНІШИНА:

ЦИФРА ДНЯ

7,5 млрд доларів
сплатила Україна за імпорт енергоресурсів у 
2020 році. Це свідчить про втричі вищий, ніж 

у Європі, рівень енергоємності економіки

«Україна не відійде від 
позиції стосовно Плану 

дій щодо членства в 
НАТО. 13 років вона 
зберігала мовчанку 

щодо ПДЧ, але зараз 
ми починаємо цю 

дискусію».

Україна матиме 
повноцінний 
фондовий ринок

СПІВПРАЦЯ. Громадяни отримають нові можливості для 
заощадження й інвестування, а бізнес — довгостроковий  
та дешевий фінансовий ресурс
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Літаки летять  
у регіони

ВІДНОВЛЕННЯ. Робочу поїздку Дніпропетровщиною Прези-
дент Володимир Зеленський розпочав із Кривого Рогу, куди при-
був першим рейсом авіакомпанії WindRose. Відтепер такі рей-
си літаків авіакомпанії стануть регулярними. Це відбувається в 
межах розвитку аеропортів і авіасполучення. На місці Президент 
ознайомився з перебігом реконструкції міжнародного аеропорту 
Кривого Рогу. Відновлення летовища, збудованого 1978-го, пла-
нують завершити до кінця 2022 року. Після завершення робіт ле-
товище зможе обслуговувати 400 пасажирів на годину.

Ознайомився Президент із перебігом реконструкції стадіону 
«Металург» у Кривому Розі, яка відбувається в межах програ-
ми «Велике будівництво». Роботи розпочато в січні 2021 року, а 
завершити реконструкцію мають восени 2022-го. Триває рекон-
струкція стадіону «Спартак» площею 1700 кв. м, де базується ди-
тячо-юнацька спортивна школа ФК «Кривбас». Завершити робо-
ти планують у листопаді цього року.

А в обласному центрі під головуванням Президента відбулося 
засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.

Єдиний портал відкритих даних:  
для бізнесу і людей
НОРМОТВОРЧІСТЬ. Доступ широкого загалу до фінансової звітності підприємств — вимога часу

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Наприкінці травня Держав-
на податкова служба вико-

нала оновлену редакцію поста-

нови Кабінету Міністрів №835 
про відкриття даних. Різноманіт-
ну інформацію про доходи, збит-
ки, активи та кошти, які перебу-
вають на балансі будь-якого під-
приємства чи компанії, було зі-

брано на Єдиному порталі від-
критих даних та сайті Міністер-
ства цифрової трансформації. 
Як ідеться у спеціальному лис-
ті, який опубліковано на Урядо-
вому порталі, кожен може відте-

пер ознайомитися з реальним фі-
нансовим становищем компаній 
та розміром сплачених ними по-
датків.

Відкриття такої інформації для 
широкого загалу в електронному 

вигляді — вимога плану виконан-
ня Угоди про асоціацію з ЄС.

У європейських країнах да-
ні фінансової звітності — 
вже давно публічна інфор-
мація. 4

Ф
от

о 
з 

У
ря

до
во

го
 п

ор
та

лу



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Україна матиме повноцінний  
фондовий ринок

Відділ новин  
«Урядового кур’єра»

Протягом трьох наступ-
них років має з’явитись 

інтегрований центр ринків 
капіталу й товарних рин-
ків — Національна біржа з 
торгівлі капіталом і товара-
ми (NEXT-UA). Фундамент 
цього закладено підписан-
ням Меморандуму про вза-
єморозуміння між Кабіне-
том Міністрів України, Єв-
ропейським банком рекон-
струкції та розвитку, Аме-
риканською торговельною  
палатою та Агентством 
США з міжнародного роз-
витку (USAID) у галузі на-
ціональної біржової торгів-
лі капіталом та організова-
них товарних ринків.

Після підписання доку-
мента Прем’єр-міністр Де-
нис Шмигаль висловив 
удячність ЄБРР, Американ-
ській торговельній палаті, 
USAID в особі їх представ-
ників за підтримку, взаємо-
розуміння та співпрацю. Він 

наголосив, що це перший 
крок до створення у краї-
ні повноцінного фондового 
ринку.

«Це історична подія, яка 
надасть нового поштовху 
для розвитку інтегровано-
го у міжнародну фінансо-
ву систему ринку капіталу 
в Україні. Фондовий ринок 
— один із найбільш якісних 
механізмів залучення вну-
трішніх і зовнішніх інвести-
цій у реальний сектор еко-
номіки. Меморандум — но-
ва сторінка в економічній 
історії нашої держави, яка 
створює нові можливості 
для країни та її громадян, 
які отримають нові мож-
ливості у вигляді фінансо-
вих інструментів для зао-
щадження та інвестуван-
ня. Бізнес отримає довго-
строковий і дешевший ре-
сурс для розвитку підпри-
ємств. Держава отримає 
збільшення інвестицій, но-
ві робочі місця, економічний 
розвиток», — цитує депар-
тамент комунікацій Секре-

таріату Кабміну слова Де-
ниса Шмигаля. 

Прем’єр зазначив, що 
основними структурними 
одиницями NEXT-UA бу-
дуть Універсальна торгова 
біржа, компанія з фінансової 
інфраструктури (депозита-

рій, розрахунково-кліринго-
вий центр і торговий репози-
торій), Арбітражний центр, 
Консультативна рада та Бю-
ро зв’язків з інвесторами. До 
створення проєкту заплано-
вано залучити стратегічних 
комерційних інвесторів.

«Важливо, що разом з 
ринком капіталу запрова-

джуємо й товарні ринки. 
Ставимо перед собою ам-
бітні цілі стати одним з лі-
дерів у Європі в галузі тор-
гівлі товарами. Розвиток 
ринку капіталу і товарно-
го ринку дадуть змогу вста-
новити прозорі правила ро-

боти, сприятимуть викорі-
ненню корупції, поліпшать 
визначення ціни на това-
ри, дадуть змогу запобіга-
ти зловживанням на ринку, 
що сприятиме захисту прав 
інвесторів», — підкреслив 
очільник уряду.

Фондовий ринок, нако-
пичувальна пенсійна систе-

ма, пільгові програми кре-
дитування — це ті проєкти, 
що дадуть ефект у наступ-
ні 5—10 років, як і земель-
на реформа, і реформа енер-
гетичних ринків. «Це проєк-
ти, які дадуть змогу Украї-
ні стати успішною країною із 
заможними громадянами», 
— резюмував Денис Шми-
галь.

Того самого дня перший 
віцепрем’єр-міністр — мі-
ністр економіки Олексій 
Любченко зустрівся з керу-
ючим директором ЄБРР у 
країнах Східної Європи та 
Кавказу Маттео Патроне. 
Обговорено пріоритетні пи-
тання співпраці. 

Олексій Любченко подя-
кував ЄБРР за значний об-
сяг інвестицій в Україну, 
підтримку розвитку еконо-
міки й реформ. Він поінфор-
мував, що пріоритети ро-
боти українського уряду — 
реформа корпоративного 
управління держпідприєм-
ствами, кліматична транс-
формація економіки, декар-

бонізація енергетики, під-
тримка малого й середнього 
бізнесу.

Оприлюднено ключові 
пріоритети діяльності ЄБРР 
в Україні, зокрема продо-
вження співпраці з Укравто-
дором у межах Меморанду-
му про зміцнення корпора-
тивного управління і прове-
дення антикорупційної по-
літики.

Окремо сторони обгово-
рили питання поновлення 
роботи Номінаційного комі-
тету для визначення ново-
го складу наглядових рад 
відповідно до найкращих 
міжнародних стандартів. 
Зроблено акцент на під-
тримці ЄБРР розроблення 
законопроєкту «Про Уста-
нову бізнес-омбудсмена в 
Україні», реалізація якого 
сприятиме прозорості ді-
яльності органів держвла-
ди, поліпшенню умов ді-
яльності бізнесу і захисту 
від неправомірного втру-
чання в їхню господарську 
діяльність.

Світ має протидіяти 
шантажу 
глобального рівня
ПАРТНЕРСТВО. США гарантують Україні 
безпеку в максимально широкому сенсі через 
добудову газопроводу «Північний потік-2»

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

Під час чергової теле-
фонної розмови із пре-

зидентом Сполучених Шта-
тів Америки Джо Байденом 
Президент України Воло-
димир Зеленський прийняв 
запрошення американсько-
го колеги відвідати США у 
липні цього року.

Джо Байден підтвердив 
непохитну підтримку США 
суверенітету й територіаль-
ної цілісності України на тлі 
російської агресії, що три-
ває. Він відзначив поступ у 
впровадженні фундамен-
тальних реформ у країні, 
спрямованих на реалізацію 
євроатлантичних прагнень 
українського народу.

Позицію України нео-
дмінно буде враховано під 
час обговорення стратегіч-
них питань у НАТО і запла-
нованих заходів найвищого 
рівня, які, щоправда, відбу-
дуться без участі представ-
ників нашої країни. Воло-
димир Зеленський наголо-
сив на важливості надання 
Плану дій щодо членства в 
Альянсі.

Президенти обміняли-
ся думками про стратегічну 
взаємодію України та США 
напередодні важливих са-
мітів «Групи семи» та Пів-
нічноатлантичного альян-
су і запланованих зустрі-
чей Джо Байдена з керівни-
цтвом Євросоюзу та прези-
дентом РФ.

Володимир Зеленський 
розповів Джо Байдену про 
безпекову ситуацію на Дон-
басі й уздовж українських 
кордонів, акцентувавши, 
що на тимчасово окупова-
них територіях і поблизу 
кордону України спостері-
гають високу концентрацію 
російських військ і важкого 
озброєння.

«Так зване відведення ро-
сійських військ — лише імі-
тація», — цитує слова Воло-
димира Зеленського прес-
служба Офісу Президента. 

Президент США відзна-
чив важливість обговорення 
із Президентом України ре-
гіональних безпекових ри-
зиків саме напередодні важ-
ливих заходів з безпекових 
переговорних форматів.

Джо Байден підтримав 
ініціативу Володимира Зе-
ленського щодо створення 
«Кримської платформи», 
запевнивши, що США буде 
представлено на саміті ініці-
ативи на високому політич-
ному рівні.

Глави держав обговорили 
питання енергетичної без-
пеки. Президент США наго-
лосив, що він противник ре-
алізації проєкту «Північний 
потік-2». Володимир Зелен-
ський акцентував, що «Пів-
нічний потік-2» — це не еко-
номічний проєкт. Він ство-
рює серйозну загрозу й слу-
гує безпековим викликом. 
Тому його слід розглядати 
крізь призму гарантій без-
пеки для України.

Президенти обмінялися 
думками про прогрес Укра-
їни у впровадженні ключо-
вих реформ. Володимир Зе-
ленський розповів про за-
плановані кроки у напрямі 
зменшення впливу олігар-
хів на життя країни. Він на-
голосив, що зацікавлений у 
розвитку великого бізнесу в 
Україні, але без олігархічно-
го втручання в політику та 
економіку.

Президент України та-
кож висловив подяку за рі-
шення Сполучених Штатів 
надати Україні 900 тисяч доз 
вакцини проти COVID-19: 
«Це збереже життя бага-
тьом українцям. США уко-
тре підтвердили підтримку 
стратегічного партнерства з 
Україною».

Коментуючи подію на 
брифінгу у Вашингтоні, 
радник президента США з 
питань національної безпе-
ки Джейк Салліван повідо-
мив: президент Байден за-
певнив Зеленського, що рі-
шуче виступатиме за суве-
ренітет і територіальну ці-
лісність України, обстоюва-
тиме її очікування.

Радник керівника Офісу 
Президента Михайло По-
доляк розповів УНІАН, що 
Джо Байден запевнив Воло-
димира Зеленського: США 
дають Україні максимальні 
гарантії її безпеки в макси-
мально широкому сенсі цьо-
го слова через добудову га-
зопроводу «Північний по-
тік-2».

Креативний діалог 
між владою  
та бізнесом
ЕКОНОМІКА ТВОРЧОСТІ. Збільшувати ВВП 
країни можна і потрібно за рахунок 
розвитку людського капіталу й творчості

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Рада з розвитку креа-
тивної економіки при 

Кабінеті Міністрів запо-
чатковує постійний діа-
лог між владою і бізнесом 
у конкретних напрямах. 
На цьому наголосив мі-
ністр культури та інфор-
маційної політики Олек-
сандр Ткаченко під час 
першого засідання ради. 
Розповідаючи про те, як 
буде вибудувано її робо-
ту, урядовець зазначив: 
«Ми отримуватимемо про-
позиції розвитку креатив-
ної економіки, за напря-
мами обговорюватимемо, 
як можна об’єднати ті чи 
інші пропозиції, щоб та-
кі рішення були системни-
ми і скоординованими. Для 
цього координуватимемо 
всіх стейкхолдерів у всіх 
галузях креативної еконо-
міки. Напрацьовано кіль-
ка секторальних програм, 
які запускаються фактич-
но одразу. Це робоча гру-
па за сектором моди, пла-
нуємо з народних худож-
ніх промислів, і буде робо-
ча група з питань концерт-
ної діяльності».

За його словами, спільно 
із західними партнерами й 
експертами триває розро-
блення стратегії, яку потім 
буде винесено на публічне 
обговорення, повідомляє 
Укрінформ. Заплановано 
започаткувати співпрацю 

між народно-художніми 
промислами й приватни-
ми компаніями (готельєри, 
мода, банки тощо).

Буде створено концепції 
креативних хабів. Ідеться 
про хаби не тільки у вели-
ких містах, а й маленьких 
містечках. Заплановано 
відновлення Центру виши-
ванки й килимарства в Ре-
шетилівці, музейної групи 
на Хортиці, розвиток Ас-
канії-Нови.

«Креативна економіка 
— це економіка творчості. 
І меж для неї в нашій кра-
їні немає. Є змога розви-
вати Україну не лише за-
вдяки природним ресур-
сам, а й людському капіта-
лу і творчості», — наголо-
сив міністр.

Співголова з розви-
тку креативної економіки 
віцепрем’єр-міністр — мі-
ністр цифрової трансфор-
мації Михайло Федоров 
зазначив, що дуже радий 
долучитися до ініціативи 
Мінкульту, адже Україна 
може пишатися своїми га-
лузями креативної інду-
стрії, це наша сильна сто-
рона. І вони мають працю-
вати в найкращих умовах. 

Він починав кар’єру в 
цифровому маркетингу. І 
коли став працювати в уря-
ді, теж розвивав цю інду-
стрію. Більше фокусували-
ся на ІТ-галузі, тому що то-
ді не було такого майданчи-
ка, де можна було б комп-
лексно розвивати все й вод-

ночас. Але ще рік тому за 
мету поставлено збільшити 
частку ІТ-індустрії у ВВП 
країни до 10%. З огляду на 
те що рада займатиметься 
всіма цими напрямами, бу-
де змога збільшити амбіт-
ність планів. 

За рік було зроблено ба-
гато конкретного й інфра-
структурного. Наприклад, 
започатковано в багатьох 
містах центри підтрим-
ки підприємництва. Там 
можна безплатно отрима-
ти будь-яку консультацію 
щодо створення й розви-
тку бізнесу. Дізнатися, як 
сплачувати податки, побу-
дувати бізнес-модель, за-
пустити таргетовану ре-
кламу тощо. У першому 
читанні ухвалено законо-
проєкт про «Дія.Сіті» і по-
датковий проєкт до нього. 
Тобто буде створено одну 
з найкращих податкових 
систем для розвитку ІТ.

«Це правильна ініціати-
ва. І весь наш досвід і всю 
інфраструктуру, яку бу-
дуємо для розвитку мало-
го й середнього підприєм-
ництва, запропонуємо як 
наш внесок у цей спіль-
ний проєкт. Ми готові бра-
ти участь у розробленні й 
реалізації стратегії. Має-
мо поставити собі конкрет-
ну мету і досягати її що-
року. За складом учасни-
ків ради бачу, що нам усе 
це обов’язково вдасться», 
— наголосив Михайло Фе-
доров.

Фундамент закладено підписанням 
Меморандуму про взаєморозуміння 
між урядом, ЄБРР, Американською 
торговельною палатою та USAID у галузі 
національної біржової торгівлі капіталом 
та організованих товарних ринків.
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СУСПІЛЬСТВО

Щоб фінанси не співали романси
ВЗАЄМОВИГІДНО. Завдяки державній програмі підтримки малого бізнесу «Доступні кредити 
5—7—9%» аграрії Сумщини додатково одержують істотну грошову допомогу

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Навряд чи знайдеться госпо-
дар, який би відмовився від 

вигідного кредиту, бо так уже по-
велося, що грошей майже завжди 
не вистачає. Надто це стосується 
аграріїв, для яких кожна додат-
кова гривня будь-якої пори року 
в особливій ціні. Тож коли на по-
чатку лютого 2020-го запрацюва-
ла державна програма підтримки 
малого бізнесу «Доступні кредити 
5—7—9%», багато хто сприйняв її 
як додатковий рятівний фінансо-
вий круг. І не помилився.

За словами в.о. директора депар-
таменту агропромислового роз-
витку Сумської ОДА Олександра 
Маслака, за час чинності програми 
на 28 травня цього року підприємці 
краю загалом оформили 621 кре-
дит на загальну суму 1472,1 міль-
йона гривень. Понад половину кре-
дитів отримали  аграрії за напря-
мами інвестиційні проєкти, попо-
внення обігового капіталу, рефі-
нансування чинних кредитів. 

Вигідний 
економічний щит

Дехто нарікає: мовляв, щоб 
одержати кошти, потрібно добря-
че попріти над оформленням від-
повідних документів, підготувати 
довідки, перелопатити особливості 
вимог до дебітора тощо. Можливо, 
але для сучасного освіченого бух-
галтера це не становить особливої 
проблеми. І малий бізнес актив-
но користується наданою можли-
вістю, адже всі знають традицій-
ні відсотки за загальноприйняти-
ми кредитами. 

На жаль, нині певній його час-
тині гостро бракує саме таких фа-
хівців, однак, як мовиться, шкурка 
варта вичинки. За словами одно-
го з фермерів, з яким випало спіл-
куватися днями, добре, коли все 
гаразд і грошей вистачає. А якщо 
бракує? Господарювання без ви-
гідних кредитів часто заводить у 
глухий кут, з якого вибратися — 
велика проблема.

Фермера Михайла Махітка до-
бре знають не тільки в Охтирсько-
му районі, зокрема селі Перемога, 
а й на Сумщині. Майже 30 років то-
му разом із сім’єю  він узявся гос-
подарювати на землі. Тепер у роз-
порядженні ФГ «Махітко» 250 гек-

тарів, на якій вирощує переваж-
но зернові культури — врожаї за-
вжди щедрі й економічно вигідні. 

Стосовно другого, то, як наголо-
шує Михайло Іванович, надзви-
чайно важливо правильно вико-
ристовувати фінанси: не тільки 
обертати наявні, а й активно залу-
чати нові, що дає змогу розвива-
ти виробництво, нарощувати еко-
номічну міць. А для цього фермер 
активно користується кредитами, 
насамперед державними, які сти-
мулюють роботу таких господарів, 
як він.

Ще торік у лютому Михайло 
Махітко дізнався про програму 
«5—7—9» і відразу вирішив ско-
ристатися нею. Звернувшись до 
Кредитбанку, одержав згоду й то-
рік оформив кредит на мільйон 
гривень для поповнення обігового 
капіталу.

Цього року вже самі банкіри за-
пропонували клієнтові такий са-
мий кредит за тим самим напря-
мом. Оскільки шлях знайомий, то 
відразу погодився. Окремим сти-
мулом стали компенсаційні чин-
ники карантинного періоду, пе-
редбачені програмою, якими Ми-

хайло Махітко скористався. За-
вдяки вивільненню власних обіго-
вих коштів, одержаному кредиту 
фермер істотно оновив матеріаль-
но-технічну базу, придбавши но-
венькі трактори МТЗ-82, німець-
кий Fendt, пристрій для сівби, об-
прискувач тощо. Вигідно? Ще й як! 

Так само спрацював інший відо-
мий у краї аграрій Сергій Карпен-
ко — фермер, засновник кількох 
сільськогосподарських товариств, 
чиї підсумки господарювання за-
вжди вагомі й економічно ефек-
тивні. Для нього кредит виявився 
нульовим, бо скористався компен-
сацією до рівня 0% річних на час 
карантину +90 днів. Навесні фер-
мер в оптимальні терміни і з до-
триманням усіх агротехнічних ви-
мог посіяв традиційні жито, пше-
ницю, сою, інші культури, тож на 
його полях дозріває добрий уро-
жай.

Це лише два приклади того, як 
фермери Сумщини успішно ко-
ристуються урядовою програмою. 
А їх сотні. І за кожним — госпо-
дарський розрахунок, підкріпле-
ний гарантованою фінансовою до-
помогою держави. 

Банки активно 
підтримують    

Важливо, що вигідним креди-
том можуть скористатися не ли-
ше аграрії, питома частка яких у 
загальному обсязі — у межах 50% 
в Україні й на Сумщині зокрема, а 
й представники малого бізнесу ін-
ших галузей. Це стосується опто-

вої та роздрібної торгівлі, перероб-
ної промисловості, транспорту, бу-
дівництва, охорони здоров’я та ін-
ших. 

Якщо у перші місяці партнера-
ми малого бізнесу були лише кіль-
ка банків, то нині до чотирьох дер-
жавних долучилися понад 20 із 
комерційного сектору. На Сумщи-
ні левова частка виданих креди-
тів у межах програми «Доступні 
кредити 5—7—9%» припадає на 
обласне управління АТ «Ощад-
банк», де за час чинності програ-
ми видано 106 кредитів на загаль-
ну суму 259,2 мільйона гривень.  
Для агропромислового комплек-
су 54 — на 165,5 мільйона  за та-
кими напрямами, як інвестицій-
ні проєкти — 39 мільйонів, попо-
внення обігового капіталу — 43,9 
мільйона, рефінансування чинних 
кредитів — 82,6 мільйона гривень. 
Це стало можливим завдяки про-
фесійній роботі колективу банку, 
який веде широку просвітницьку 
та роз’яснювальну роботу.

Днями в Сумах відбулася нара-
да фермерів області, в роботі якої 
взяли участь представники об-
ласного управління АТ «Ощад-
банк». Вони детально поінформу-
вали аграріїв про переваги і зруч-
ності програми «5—7—9», особли-
вості кредитування у карантинний 
період, інші аспекти урядової під-
тримки. 

Як підсумовує Олександр Мас-
лак, найближчим часом Сумщи-
на може розраховувати на оформ-
лення нових кредитів, які будуть 
корисними не тільки аграріям та 
працівникам інших галузей, а й 
усій громаді краю та України. 

Ціною власного життя
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! На Донеччині вшанували пам’ять пілотів літака Ан-24Б, який збили 
проросійські окупанти у червні 2014 року в небі над Слов’янськом 

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр»

Біля пам’ятного зна-
ка «Скорботний ан-

гел», зведеного у Святогір-
ській територіальній грома-
ді, вшанували пам’ять за-
гиблих українських піло-
тів екіпажу літака Ан-24Б, 
який 6 червня 2014 року 
збили бойовики проросій-
ських незаконних збройних 
формувань. 

Того дня  літак-розвід-
ник зі складу транспорт-
ної авіації Повітряних сил 
ЗСУ, яким керував  під-
полковник Костянтин Мо-
гилко, виконував розвіду-
вальний політ над містом 

Слов’янськ, захопленим і 
окупованим у квітні дивер-
сійною групою на чолі з гро-
мадянином РФ і співробіт-
ником ФСБ Ігорем Гіркі-
ним (Стрєлковим). Ан-24Б 
перебував на висоті понад 4 
кілометри, а це цілком без-
печно. Проте подальші по-
дії підтвердили, що проти 
України на Донбасі воюють 
аж ніяк не «трактористи та 
комбайнери», за словами 
лідера Кремля, а досвідче-
ні бійці у складі російських 
окупаційних сил. Адже ви-
пущена ними ракета із пе-
реносного зенітно-ракет-
ного комплексу влучила в 
український літак навіть на 
чималій висоті. 

Після визволення Сло-
в’янська його жителі пока-
зували місце, звідки стрі-
ляли російські бойовики, 
тобто із самісінького цен-
тру міста. І в той момент 
пошкоджений та охопле-
ний вогнем літак міг упас-
ти на житлові кварта-
ли, проте Костянтин Мо-
гилко зробив усе можли-
ве, аби скерувати машину 
за межі населеного пунк-
ту. Це вдалося зробити, на 
жаль, тільки ціною влас-
ного життя.

Щоправда, в ті драматич-
ні хвилини встигли зали-
шити літак і скористатися 
парашутами троє пілотів: 
лейтенанти Кирило Кра-

марев і Василь Полажи-
нець та штурман-інструк-
тор підполковник Сер-
гій Ніколаєв. А інші чле-
ни екіпажу командир Кос-
тянтин Могилко, борттех-
нік Павло Дришлюк, борт-
механік Олексій Потапен-
ко, радист Володимир Мо-
мот та оператор фотозйом-
ки Сергій Камінський за-
гинули внаслідок падіння  
Ан-24Б, що врізався в зем-
лю під кутом 80 градусів бі-
ля села Пришиб на північ 
від Слов’янська. 

«Ми доземно вклоняємо-
ся батькам героїв, які ви-
ховали справжніх чолові-
ків, захисників, мужніх си-
нів України. Висловлює-

мо співчуття дітям, дру-
жинам, рідним тих, хто від-
дав життя заради родини, 
близьких, заради незалеж-
ності своєї держави», — на-
голосив під час жалобного 
мітингу заступник голови 
Донецької ОДА Вадим Фі-
лашкін. 

У церемонії покладан-
ня квітів узяли участь за-
ступник командувача ООС 
з авіації та протиповітряної 
оборони — начальник авіа-
ції та протиповітряної обо-
рони генерал-майор Іван 
Теребуха, заступник ко-
мандувача ООС полковник 
Григорій Токар, представ-
ники військових та громад-
ськості.    

ДО РЕЧІ

За тиждень плюс 592 
кредитні угоди на 1,9 млрд грн  

Від початку державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» уповно-
важені банки видали 17 629 кредитів на загальну суму 45,9 млрд грн.

З них:
✓ 18,367 млрд грн було видано як рефінансування попередньо отрима-

них кредитів;
✓ 5,89 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі;
✓ 21,686 млрд грн як антикризові кредити.
За останній тиждень уповноважені банки видали 592 кредити на загаль-

ну суму 1,9 млрд грн.
На сьогодні Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітни-

цтво з 31 банком.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
ДОКУМЕНТИ

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі заходи щодо збереження  

та відтворення лісів
З метою збереження лісового фонду України, належного захисту і відтворення 

лісів, створення сприятливих умов для ведення лісового господарства на засадах 
сталого розвитку з урахуванням природних та економічних умов, забезпечення прав 
громадян на безпечне довкілля ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Започаткувати з 2021 року реалізацію екологічної ініціативи «Масштабне залі-
сення України».

2. Кабінету Міністрів України:
1) розробити у двомісячний строк та внести на розгляд Верховної Ради України за-

конопроект щодо удосконалення системи охорони, захисту і відтворення лісів, у то-
му числі самосійних, стимулювання лісорозведення, збереження та відновлення при-
родних екосистем;

2) розробити та затвердити державну цільову програму «Масштабне залісення 
України», спрямовану на розв’язання проблемних питань лісовпорядкування, насам-
перед щодо охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

3) ужити в установленому порядку заходів щодо:
реформування лісового господарства, у тому числі удосконалення системи управ-

ління державними лісогосподарськими підприємствами;
ідентифікації самозалісених та придатних для створення лісів земельних ділянок 

державної та комунальної форм власності з метою їх подальшого використання для 
досягнення оптимальної лісистості України;

забезпечення належного фінансування у 2022 році та наступних роках заходів з 
охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

запровадження механізмів залучення інвестицій для відновлення лісів та лісороз-
ведення.

3. Кабінету Міністрів України спільно з обласними, Київською міською державни-
ми адміністраціями в рамках реалізації екологічної ініціативи «Масштабне залісен-
ня України» забезпечити:

сприяння реалізації ініціатив громадських об’єднань щодо участі в заходах з охоро-
ни, захисту, відтворення лісів, залучення до таких заходів населення, насамперед молоді;

організацію медійних, виставкових, інших інформаційно-освітніх та виховних захо-
дів, спрямованих на формування у населення екологічного світогляду, поширення ін-
формації про необхідність збереження та відтворення лісових ресурсів, у тому числі 
шляхом розміщення соціальної реклами, заохочення громадян до практичної діяльнос-
ті в цій сфері, анонсування та висвітлення заходів зі збереження та відтворення лісів.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
7 червня 2021 року
№ 228/2021

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про делегацію України для участі у переговорах 
з Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
щодо укладення Договору гарантії та Договору 

гарантії Фонду чистих технологій (Україна —  
Підвищення стійкості енергосистеми для 

європейської інтеграції енергомережі (Встановлення 
гібридних систем з виробництва електроенергії 

в ПрАТ «Укргідроенерго») між Україною та 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку

1. Утворити делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку щодо укладення Договору гарантії та Договору гарантії 
Фонду чистих технологій (Україна — Підвищення стійкості енергосистеми для єв-
ропейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва 
електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго») між Україною та Міжнародним банком ре-
конструкції та розвитку у такому складі:

ВЛАСЕНКО Юрій Миколайович — перший заступник Міністра енергетики Украї-
ни, глава делегації

АНДРІЄВА Тамара Володимирівна — директор Департаменту міжнародного пра-
ва Міністерства юстиції України

ВДОВИЧЕНКО Андрій Вікторович — перший секретар Департаменту економічної 
дипломатії Міністерства закордонних справ України

ГУТІНА Жанна Семенівна — заступник директора Департаменту з реалізації про-
екту «Реконструкція. ІІ черга» приватного акціонерного товариства «Укргідроенер-
го» (за згодою)

КОВАЛЕНКО Дмитро Віталійович — член Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

КОЗИРА Ірина Валеріївна — державний експерт експертної групи з питань інвес-
тиційної політики Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції 
Міністерства енергетики України

КУШНІРОВ Віталій Андрійович — генеральний директор Директорату стратегічно-
го планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики України

ЛЕВИЦЬКИЙ Микола Анатолійович — директор Департаменту фінансів приватно-
го акціонерного товариства «Укргідроенерго» (за згодою)

ЛЕВЧУК Олена Миколаївна — заступник директора Департаменту багатосторонніх 
та двосторонніх торговельних угод — начальник відділу підтримки проектів з МФО 
та іноземними країнами Міністерства економіки України

МАЛЕТА Світлана Олегівна — головний спеціаліст відділу правового забезпечен-
ня міжнародного фінансово-економічного співробітництва Управління правової екс-
пертизи міжнародних договорів та міжнародного співробітництва Департаменту між-
народного права Міністерства юстиції України

ПАВЛЕНКО Олег Юрійович — директор з інвестицій приватного акціонерного то-
вариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (за згодою)

ПОГРІБНА Аліна Володимирівна — головний спеціаліст відділу співпраці з Групою Світо-
вого банку Департаменту міжнародних фінансових проектів Міністерства фінансів України

РУДЕНКО Володимир Володимирович — заступник генерального директора зі стра-
тегії та інвестицій приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» (за згодою)

СИРОТА Ігор Григорович — генеральний директор приватного акціонерного това-
риства «Укргідроенерго» (за згодою)

СІДОРОВ Ілля Володимирович — заступник директора департаменту енергорин-
ку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг

СУХЕЦЬКИЙ Богдан Леонідович — заступник генерального директора з комер-
ційної діяльності приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» (за згодою)

ТІЩЕНКО Тетяна Анатоліївна — державний експерт експертної групи з питань ін-
вестиційної політики Директорату стратегічного планування та європейської інтегра-
ції Міністерства енергетики України

ТОЛЧІНІНА-БУРУНСЬКА Юлія Юріївна — директор Департаменту юридичного за-
безпечення та майнових відносин приватного акціонерного товариства «Укргідро-
енерго» (за згодою)

ХРАПОВА Світлана Михайлівна — заступник генерального директора з економі-
ки та фінансів приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» (за згодою)

ШВЕДЕНКО Олена Миколаївна — начальник відділу співпраці з Групою Світового 
банку Департаменту міжнародних фінансових проектів Міністерства фінансів України.

Дозволити главі делегації вносити за погодженням із Міністерством закордонних 
справ України зміни до складу делегації.

2. Затвердити Директиви делегації України для участі у переговорах з Міжнарод-
ним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Договору гарантії та Догово-
ру гарантії Фонду чистих технологій (Україна — Підвищення стійкості енергосистеми 
для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з вироб-
ництва електроенергії в ПрАТ «Укргідроенерго») між Україною та Міжнародним бан-
ком реконструкції та розвитку (додаються, для службового користування).

3. Уповноважити Міністра фінансів України МАРЧЕНКА Сергія Михайловича на 
підписання Договору гарантії та Договору гарантії Фонду чистих технологій (Украї-
на — Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомере-
жі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ «Укргідро-
енерго») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
7 червня 2021 року
№ 500/2021-рп

Єдиний портал відкритих 
даних: для бізнесу і людей

(Закінчення.  
Початок на стор. 1)

Про що можна 
довідатися?

Україна відставала в цьо
му, адже донедавна такі ві
домості можна було купити 
в інтернеті на неофіційних 
ресурсах.

Як зазначає «Урядово
му кур’єру» Ніна Бец, ке-
рівник практики податко-
вого права ЮФ «Ілляшев 
та Партнери», на вебпорта
лі доступні фінансова звіт
ність (звіт про фінансовий 
стан (баланс) та про прибут
ки і збитки й інший сукуп
ний дохід (звіт про фінансо
ві результати), подані як до
даток до звітної (звітної но
вої) податкової звітності за 
річний податковий (звітний) 
період) відповідно до пунк
ту 46.2 статті 46 Податково
го кодексу України. 

Можна ознайомитися  
з Реєстром отримувачів 
бюджетної дотації, Реє
стром заяв про розстрочен
ня, відстрочення грошового 
зобов’язання чи податково
го боргу. Тут є перелік тран
спортних засобів, що пере
міщують пальне або спирт 
етиловий. Стане у приго
ді для відвідувачів інфор
мація про платників, які ма
ють борг (недоїмку) зі сплати 
єдиного внеску на загально
обов’язкове державне соці
альне страхування.

Користь  
та зауваги

Кому інформація про фі
нансовий стан компанії мо
же бути корисною?

«Вона стане у пригоді 
контрагентам, оскільки да
ватиме розуміння того, чи 
платить компанія подат
ки, чи це компанія, яка вже 
20 років існує на ринку, але 
не веде жодної діяльності. 
Корисною вона може бути 
для тих, хто шукає роботу, 
оскільки даватиме розумін
ня про фінансовий стан по
тенційного роботодавця», — 
зазначає пані Бец.

За її словами, публічний 
доступ до фінансової звіт
ності буде корисним і самим 
компаніям, оскільки не по

трібно буде надавати копії 
звітності банкам, потенцій
ним контрагентам за їхніми 
запитами.

Її можна використовува
ти, формуючи річні страте
гії. Конкуренти можуть ви
користовувати її, щоб кра
ще розуміти можливості од
не одного.

З огляду на те як біль
шість компаній в Україні 
звикли вести бізнес і які ме
тоди оптимізації оподатку
вання вони використовують, 
судити про прибутковість 
підприємства з його фінан
сової звітності не зовсім пра

вильно. На жаль, ситуація 
складається так, що відо
мості про прибутки та збит
ки компанії, згідно із фінан
совою звітністю, можуть 
відрізнятися від реальності.

Чи може відкриття да
них негативно позначитися 
на бізнесі? Ніна Бец вважає, 
що ні, оскільки відомості, що 
будуть у загальному досту
пі, не можна використати 
для того, щоб завдати збит
ків. На думку експерта, пу
блічна інформація не місти
тиме даних, якими актива
ми володіє компанія, а над
то про місцеперебування та
ких активів. Публічні відо
мості матимуть суто інфор
маційний характер щодо 
розмірів прибутків і збитків 
компанії та її загальний фі
нансовий стан.

Однак керуючий партнер 
юридичної фірми «Кравець 
і партнери» Ростислав Кра-
вець має протилежну дум
ку: «Відкриття таких даних 
для широкого загалу може 
завдати бізнесу непоправ
ної шкоди. Чому? На мій по
гляд, завдяки цій інформації 
потенційним рейдерам буде 
набагато простіше визнача

тися з підприємствами чи 
фірмами, які вони можуть 
невдовзі захопити. Прості
ше стежити за компаніями 
у негативному сенсі буде і 
правоохоронним органам. 

Нам кажуть, що це вимоги 
цивілізованої Європи. Але 
Україна — специфічна кра
їна. І нам треба було ретель
но проаналізувати, яку саме 
інформацію відкривають у 
європейських країнах, а що 
варто тримати у таємниці», 
— зазначає він «Урядовому 
кур’єру».

На його думку, ця інфор
мація абсолютно не цікава 

фізичним особам. Приміром, 
у сенсі обирання майбутньо
го місця роботи у тій чи тій 
компанії. Ростислав Кра
вець переконаний, що для 
звичайної людини, яка хо
че потрапити, приміром, на 
роботу в «Нафтогаз Укра
їни», де захмарна заробіт
на плата, не дуже важливо, 
що саме ця компанія, по су
ті, збиткова. Адже людина 
не дивитиметься на ці дуже 
важливі з точки зору бізне
су моменти. 

Гортаючи 
сторінки…

Як користуватися таки
ми даними і де їх можна зна
йти?

Кореспондент «Урядо
вого кур’єра» вирішив сам 
пройти цей шлях і розказа
ти про нього читачеві. Будь
хто, якщо побажає,  може 
зайти на сайт data.gov.ua, 
де потім перейти до розділу 
«Дія. Відкриті дані». 

Щоб дізнатися про фі
нансову звітність компанії, 
треба відкрити спеціальний 
розділ «Опендатабот», де за 
допомогою вайбера чи теле

грама, на який слід перейти, 
задати за офіційною юри
дичною назвою компанію чи 
ввести будьякі її реквізити. 
Це можна зробити, користу
ючись звичайним мобільним 
телефоном.

Бот починає відкрива
ти інформацію. Наприклад, 
було задано підприємство 
ТОВ «Кіровоградхліб 2014». 
Опендатабот одразу відкрив 
головні цифри про нього. За 
2020 рік ТОВ отримало 120 
мільйонів гривень доходу і 
918 тисяч гривень чистого 
прибутку. 

Опендатабот дає змогу 
отримати й більш розшире
ну інформацію, яку можна 
відкрити. Він видає дані про 
директора компанії, хто має 
право підпису в ній, кінцево
го бенефіціарного власника, 
податкові борги, всі судові 
справи, в яких фігурує під
приємство, тощо. Загалом 
інформація цікава.

Олексій Іванкін, співзас-
новник Опендатабота, за
значає, що на 1 червня 2021 
року було зібрано інфор
мацію про фінансовий стан 
429 398 українських підпри
ємств. Дотепер зібрано та
кі дані за 2020 рік, але тро
хи згодом  публікуватимуть 
й так звані історичні дані за 
попередні роки.

За підрахунками фахів
ців, ними щомісяця корис
туватимуться 1—3 мільйо
ни клієнтів. 

Переваги накопичення 
та вільного доступу до ін
формації про компанії важ
ко переоцінити. Адже во
на дає змогу прогнозува
ти діяльність і краще розу
міти ринкові тренди. А ще 
це перевірка фірми на міц
ність. Збирання та вільний 
доступ до фінансової звіт
ності дасть змогу позбутися 
такого ганебного для Украї
ни явища, як компаніїодно
денки. Буде скорочено кіль
кість отримання різних до
відок, які необхідно подава
ти фірмам для участі в тен
дерах.

Єдиний портал даних ли
ше відкрився, а вже судячи 
з поки що нечисленних від
гуків, стає популярним. І по
зитив від його діяльності для 
підприємств та економіки, 
без сумніву, буде відчутним. 

Тут є перелік транспортних засобів, 
що переміщують пальне або спирт 
етиловий; стане у пригоді для відвідувачів 
інформація про платників, які мають борг 
(недоїмку) зі сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування тощо.
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АГРОПЕРСПЕКТИВА

Як бджоли здатні допомогти рослинам 
ПРОЄКТ. Агрокомпанія «Контінентал Фармерз Груп» разом з науковцями двох університетів 
досліджує вплив перехресного запилення на врожайність гібридів ріпаку та соняшнику

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр» 

(Фото автора) 

Дослідне поле агрокомпанії 
«Контінентал Фармерз Груп» 

розкинулося неподалік міста Хо-
ростків на Тернопільщині на 250 
гектарах. Ростуть тут пшениця, 
соя, кукурудза, соняшник, ріпак. 
На пів тисячі ділянок щороку ви-
пробовують, за словами керівни-
ка відділу агрономічної експерти-
зи Олександра Деревянченка, но-
ві елементи технології, опрацьо-
вують, порівнюють різні засоби за-
хисту рослин, добрива, строки по-
сівів і визначають їх густоту, гібри-
ди сільськогосподарських культур 
тощо. 

Білі ізолятори  
на жовто-зеленій 
плантації 

У компанії  останніми роками 
взялися досліджувати, наскіль-
ки запилення бджолами гібри-
дів деяких сільськогосподарських 
культур сприяє збільшенню вро-
жайності, олійності, фізичної ма-
си і якості зібраного насіння. Задля 
цього розвинули співпрацю з на-
уковцями хіміко-біологічного фа-
культету Тернопільського націо-
нального педагогічного університе-
ту ім. Володимира Гнатюка та Чер-
нівецького національного універ-
ситету ім. Юрія Федьковича. Торік 
уперше дослідження впливу пе-
рехресного запилення на врожай-
ність та олійність гібридів озимо-
го ріпаку науковці Тернопільсько-
го педуніверситету проводили на 
полі поблизу села Колодіївка на 
Тернопільщині, а нині — неподалік 
Хоросткова. 

Яскраве жовто-зелене полот-
но ріпаку, що цвіте, видно здале-
ку. Посеред цієї краси то тут то 
там зауважив обтягнуті білою сіт-
кою своєрідні намети. Уже потім 
дізнався,  що це ізолятори завбіль-
шки 1,67х1,67 метра. Біля одного з 
них саме проводила дослідження 
доцент кафедри загальної біоло-
гії та методики навчання природ-
ничих дисциплін хіміко-біологіч-
ного факультету Тернопільсько-
го національного педуніверситету  
ім. В. Гнатюка кандидат біологіч-
них наук Галина Гуменюк. Зазна-
чила, що вивчає вплив перехрес-

ного запилення на врожайність та 
олійність гібридів озимого ріпаку.  

Торік для цього «Контінентал 
Фармерз Груп» надав науковцям 
ділянки для досліджень п’яти гі-
бридів озимого ріпаку. Галина Гу-
менюк поділилася деякими дета-
лями досліджень. 

Ділянки, на яких облаштували 
ізолятори, назвали дослідними, ін-
ші — контрольні. Ці намети слу-
гували для того, щоб відокремити, 
ізолювати рослини від комах. Тож 
стали визначати їх морфологічні 
показники, тобто довжину стебла, 
площу листкової пластинки, кіль-
кість листків на рослині, вміст ре-
дукованих цукрів у нектарі рослин. 
Потім обчислювали структурні по-
казники врожайності, тобто масу 
тисячі насінин, кількість стручків 
на рослині та насінин у стручку. За 
певною формулою визначали вро-
жайність гібриду сільськогоспо-
дарської культури. 

Науковці скористалися послу-
гами лабораторії агрокомпанії для 
визначення олійності й вологості 
зерна ріпакових гібридів. «За під-
сумками торішнього нашого дослі-
дження, олійність і врожайність 
більшості гібридів ріпаку все-таки 
значно залежала від впливу кома-
хозапилення», — розповідає Гали- на Гуменюк. Тож аби отримати до-

стовірніші результати, вирішили 
й надалі провадити польові дослі-
дження. 

У травні й червні цього року на-
уковці знову вийшли на ріпакову 
дослідну ділянку. За схемою дослі-
джень, після цвітіння гібридів ізо-
лятори знімуть з дослідних діля-
нок. У серпні науковці досліджува-
тимуть структурні показники вро-
жайності гібридів.

Навесні й улітку цього року до-
сліджують уже не п’ять, а сім гі-
бридів озимого ріпаку. Один з них 
поділили на дві частини. Одну об-
прискали біологічно активними ре-
човинами — феромонами, які при-
ваблюють комах, другу — ні. Із ча-
сом тернопільські науковці порів-
няють, як зміниться показник уро-
жайності та олійності на цих гібри-
дах. 

Цей проєкт агрокомпанії «Кон-
тінентал Фармерз Груп» і Терно-
пільського педуніверситету ціка-
вий ще й тому, що до його втілен-
ня залучили не лише науковців, а й 
студентів. Крім теоретичних знань, 
майбутні біологи, хіміки здобува-
ють і навички. 

«Вони допомагають нам здій-
снювати польові дослідження, — 

зауважує Галина Гуменюк. — Мо-
же, в майбутньому наші студенти 
теж працюватимуть у «Контінен-
тал Фармерз Груп». Ця співпраця 
важлива і для нашого університе-
ту, і для компанії». 

На основі проведених дослі-
джень впливу перехресного запи-
лення на врожайність та олійність 
гібридів озимого ріпаку захищено 
дві магістерські й кілька курсових 
робіт. Наукові здобутки публіку-
ють у фахових виданнях.

Галина Гуменюк за фахом біолог 
і еколог. Тож займається аналізом 
гідрохімічних показників у ґрун-
тах, вивчає моделювання впливу 
їх родючості. Дослідження впли-
ву комахозапилення деяких сіль-
ськогосподарських культур ста-
ли для неї, колег і студентів дру-
гим проєктом, який реалізують ра-
зом з агрокомпанією. До цього в то-
дішніх двох районах Тернопільщи-
ни втілювали ініціативу з розділь-
ного збирання сміття. Проводили 
відкриті уроки у школах, на яких 
учням розповідали про позитив-
ність та потрібність такої справи.

На дослідному полі того дня, крім 
Галини Гуменюк, працювала до-
цент кафедри ботаніки та зооло-
гії Тернопільського педагогічного 

університету кандидат біологічних 
наук Оксана Мацюк. Вона збира-
ла пилок з гібридів озимого ріпаку. 
Адже один з напрямів досліджень 
— більше дізнатися про пророс-
тання пилку у штучних поживних 
середовищах. 

«Ми виготовляємо поживне се-
редовище з агар-агару, глюкози, 
дистильованої води і спостерігає-
мо за проростанням пилку в таких 
середовищах, — ділиться думками 
Оксана Мацюк. — Можна спрогно-
зувати, як відбуватиметься запи-
лення».

Підсумки торішніх досліджень, 
які проводила Оксана Мацюк з ко-
легами, підтвердили прогнози, що 
гібриди ріпаку, які мали життєз-
датний пилок, пилкові трубки до-
бре проростали, дали вищий уро-
жай. Дослідження тривають. Окса-
на Мацюк зібрала пилок з кожно-
го ріпакового гібриду. У лабораторії 
університету вона готує штучні по-
живні середовища, висіває пилок й 
отримує результат.

Пересувна пасіка 
кооперативників

Другий рік на дослідне поле ви-
возять бджіл члени сільськогоспо-
дарського обслуговувального ко-
оперативу «Увисла+». До цього 
об’єднання, як розповів о. Володи-
мир Данилів, входять десять сіль-
ських пасічників. Створили таку 
господарську структуру в листо-
паді 2017 року. Пасічництвом, яке 
називає шляхетною справою, свя-
щенник займається вже понад де-
сять років. Має 20 бджолосімей. 
Уже три тижні його та інших коо-
перативників бджоли активно пра-
цюють на ріпаковій площі. 

Узяти участь у дослідженнях 
увислівські пасічники вирішили 
ще торік. Щоправда, вулики виста-
вили на соняшникових плантаціях, 
тепер — на ріпакових. 

«Відгукнулися на таку пропози-
цію компанії «Контінентал Фар-
мерз Груп», аби довести собі й агра-
ріям, що бджоли роблять вели-
ку роботу — підвищують урожай-
ність сільськогосподарських куль-
тур», — розповідає о. Володимир.

Цього року кооперативники із 
села Увисла вивезли 40 бджолосі-
мей на ріпакову дослідну ділянку. 
Транспортували вулики на мобіль-
ному причепі, який надав «Кон-
тінентал». Разом з о. Володими-
ром Данилівим на пересувній пасі-
ці працює й Володимир Ковальчук. 
Понад чверть століття він займа-
ється бджолярством. Має 60 бджо-
лосімей породи карпатка та міс-
цевої. Вулики виставляє у власно-
му саду. Нині вперше вивіз бджіл 
на ріпак. Каже, що вся його роди-
на «не дружить з цукром, а лише з 
медом». Зрозуміло, що кожен мед 
має свої властивості й кожна люди-
на обирає його до смаку. Тож поці-
кавився в досвідченого бджоляра, 
яке місце він віддав би ріпаково-
му меду. З’ясувалося, що спочатку 
пан Володимир поласував би липо-
вим, потім гречаним, а вже згодом 
— медом з акації й аж тоді ріпако-
вим і соняшниковим. 

Мене цікавило, чому бджолярі 
із села Увисла вирішили створити 
кооператив. І о. Володимир Дани-
лів, і Володимир Ковальчук у від-
повіді одностайні: завдяки тако-
му об’єднанню можна отримува-
ти фахову інформацію, обмінюва-
тися досвідом, організовувати кра-
щий збут медової продукції, мати 
добру співпрацю з агрокомпанією 
«Контінентал Фармерз Груп», яка 
активно підтримує кооперативний 
рух.   

Члени кооперативу «Увисла+» о. Володимир Данилів (ліворуч) і Володимир Ковальчук займаються 
справами на пересувній пасіці

КОМПЕТЕНТНО

Олександр ДЕРЕВЯНЧЕНКО, 
керівник відділу агрономічної експертизи 
компанії «Контінентал Фармерз Груп»:

— Для цих досліджень обрали гібриди ріпаку, які масово 
сіє компанія. Цікавить, які саме гібриди піддаються впливу 
комах-запилювачів. Маємо вже деякі напрацювання в цій 
царині. Розуміємо, що не всі гібриди ріпаку відгукуються 
на присутність  комах-запилювачів. Тому прагнемо дізна-
тися, визначити, які  гібриди максимально отримують від-

дачу від бджіл, тож у майбутньому сіятимемо їх ближче до тих місць, де є ко-
махи-запилювачі.

Цього року на наші спільні дослідження відгукнулися п’ять компаній, що за-
ймаються селекцією ріпаку: ТОВ ЗААТБАУ, ТОВ «ПІОНЕР НАСІННЯ Україна», 
ТОВ «ЛІМАГРЕЙН Україна», ТОВ «РАЖТ СЕМЕНС Україна», ТОВ «ЛЕМКЕ 
Україна». Дослідження триватимуть кілька років. За три роки мали б отрима-
ти середній статистичний показник з підвищення врожайності й потім запла-
нувати у структурі посівів компанії ці гібриди якнайближче до розташування 
бджолосімей. 

Такі дослідження проводимо не лише на ріпаковому, а й на соняшниково-
му полях. Уже третій рік випробовування на соняшнику організували за учас-
тю науковців Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 
Гадаю, наступного року за підсумками цих досліджень зможемо сформувати 
розташування гібридів цієї культури на посівних плантаціях. Два роки деякі гі-
бриди показували приріст майже 30%.

У перспективі працюватимемо з усіма гібридами ріпаку і соняшнику. Адже 
певні: з роками вони даватимуть непоганий урожай. Проте деякі з них, буває, 
просідають, можливо, на це впливає нестача комах-запилювачів.

Доцент кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка Оксана Мацюк 
збирає пилок з гібридів озимого ріпаку
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 2 червня 2021 р. № 579 

Київ

Про затвердження Державної цільової 
соціальної програми «Молодь України»  
на 2021—2025 роки та внесення змін  

до деяких актів Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Державну цільову соціальну програму «Молодь України» на 2021—

2025 роки (далі — Програма), що додається.
2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади подавати щороку до 1 лютого 

Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її уза-
гальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству роз-
витку економіки, торгівлі та сільського господарства.

4. Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бю-
джету України на відповідний рік кошти для виконання завдань та заходів Програми 
виходячи з можливостей державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 579

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА 
«Молодь України» на 2021—2025 роки

Мета Програми
Метою Програми є створення можливостей для самореалізації та розвитку потен-

ціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції у суспільне життя.
Шляхи і способи розв’язання проблеми

В Україні існує позитивний досвід вирішення актуальних питань молоді. Водно-
час існує багато викликів, пов’язаних з необхідністю самореалізації та розвитку по-
тенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції у суспільне життя, що розвиватиме її 
національну свідомість на основі суспільно-державних цінностей та відповідально-
го громадянства, надаватиме молоді можливості для успішної реалізації і соціалі-
зації, підвищить рівень її громадянських компетентностей, її спроможність бути са-
мостійним, життєстійким, активним, патріотичним і відповідальним учасником сус-
пільного життя.

На основі даних репрезентативного соціологічного дослідження «Молодь України 
— 2018» було проведено оцінку та аналіз 24 форм участі молоді в житті суспільства 
(волонтерська діяльність, участь у діяльності інститутів громадянського суспільства, 
молодіжних центрів, у житті суспільства через Інтернет, відстоювання власної думки, 
мобільність, політична активність тощо), які увійшли до Індексу участі молоді в сус-
пільному житті, що включає показники соціологічних досліджень та цієї Програми.

Результати проведеного аналізу свідчать, що:
56 відсотків молоді в Україні не знають, не цікавляться, не виявляють бажання та 

інтересу до участі у суспільному житті;
27,3 відсотка молоді поінформовані про ті чи інші форми участі, знають про різні 

інструменти участі, вагаються та не користуються ними;
16,7 відсотка молоді так чи інакше беруть участь у суспільному житті.
Слід зазначити, що одним із пріоритетних питань молодіжної сфери Європейсько-

го Союзу також є підвищення рівня участі молоді в суспільному житті країн ЄС. За 
даними міжнародного проекту регулярних опитувань громадської думки «Євробаро-
метр» за 2019 рік, понад три чверті загальної кількості молоді, яка проживає у краї-
нах Європейського Союзу, беруть участь у різних формах діяльності та долучаються 
до суспільного життя, і лише 4 відсотки молоді не залучені до жодної з форм учас-
ті молоді.

Оптимальний варіант розв’язання проблеми полягає в тому, щоб забезпечити:
посилення ролі та відповідального ставлення органів державної влади і органів 

місцевого самоврядування на всіх рівнях урядування та партнерських організацій до 
виконання завдань Програми, активізувавши вертикальну і горизонтальну співпра-
цю, обмін досвідом між ними для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в 
Україні;

підвищення рівня компетентностей молоді та спроможності інститутів громадян-
ського суспільства у молодіжній сфері, розвиток молодіжних центрів, молодіжної 
роботи, пластового, скаутського, молодіжного та дитячого громадських рухів, спри-
яння утворенню і розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів, органів 
учнівського та студентського самоврядування, підготовку фахівців, які працюють з 
молоддю, у тому числі молодіжних працівників;

поширення наявних та запровадження нових моделей для розвитку, інтеграції та 
участі молоді у суспільному житті із застосуванням цифрових інструментів та з ура-
хуванням реформування місцевого самоврядування і територіальної організації вла-
ди;

розвиток громадянського суспільства, впровадження громадянської освіти на всіх 
рівнях, поширення неформальної та інформальної освіти;

впровадження інклюзивного підходу та забезпечення рівних прав, а також досту-
пу до послуг і можливостей, інформації для різних категорій молоді, насамперед для 
молоді з інвалідністю.

Такий варіант виконання Програми передбачає застосування концептуально онов-
лених підходів та використання широкого кола інноваційних механізму та інструмен-
тів, що запроваджуються для роботи з молоддю, шляхом поширення найкращого до-
свіду останніх років, впровадження рекомендацій українських та міжнародних екс-

пертів, молодіжного сектору Ради Європи, використання досвіду молодіжної роботи 
країн Європейського Союзу, рекомендації ООН щодо підтримки молодих громадян в 
усіх сферах життєдіяльності.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентра-
цію зусиль на таких завданнях:

підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських;
підвищення рівня культури волонтерства серед молоді;
активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень;
зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі шляхом здійснення об-

мінів молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами і міжнародни-
ми організаціями;

виконання програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у тому чис-
лі програми «Молодіжний працівник»;

забезпечення функціонування молодіжних центрів, у тому числі державної уста-
нови «Всеукраїнський молодіжний центр»;

сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського 
суспільства для досягнення завдань Програми.

Процес виконання Програми також передбачає:
здійснення комплексу експертно-аналітичних, організаційних, впроваджувальних 

і підсумкових оціночних заходів, які базуються на основі даних, структурованих за 
статтю, віком, місцем проживання та іншими ознаками, що передбачає проведення 
аналізу становища дівчат, жінок, хлопчиків та чоловіків у суспільстві;

проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для інформування молоді, 
зокрема вразливих категорій молоді, про можливості, наявні та нові інструменти, 
її права та обов’язки з метою її самореалізації, розвитку, участі та інтеграції у сус-
пільне життя;

консолідовану співпрацю органів державної влади і органів місцевого самовряду-
вання у партнерстві з інститутами громадянського суспільства, установами і закла-
дами та фахівцями, що працюють з молоддю, молодіжними центрами, молодіжними 
працівниками, молодіжними консультативно-дорадчими органами, органами учнів-
ського та студентського самоврядування, міжнародними організаціями, представни-
ками роботодавців, бізнесу;

здійснення міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння інтеграції мо-
лоді у світову та європейську молодіжну спільноту, взаємодію з українською молод-
дю діаспори, впровадження найкращих міжнародних практик та інструментів у робо-
ті з молоддю, співпрацю з міжнародними та зарубіжними партнерами.

Альтернативний варіант розв’язання проблеми полягає у використанні статичного 
підходу до державної політики у молодіжній сфері, що не враховує вже наявний роз-
рив між сучасною практикою молодіжної політики та чинним нормативним регулю-
ванням, що не відповідає потребам молоді. Цей варіант дає можливість забезпечити 
відтворення старого досвіду з мінімальним запровадженням нововведень.

Завдання та заходи Програми будуть сприяти розвитку молоді та усуненню 
бар’єрів, щоб жодна з її груп, незалежно від статі, віку, місця проживання, психоло-
гічних і фізичних здібностей, інвалідності та інших ознак в усіх сферах життєдіяль-
ності, не була прямо чи опосередковано виключена із суспільства та мала можли-
вість реалізувати в Україні свій потенціал.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено в додатку 1.
Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблем та 
досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.

Координацію міжвідомчої та міжсекторальної співпраці щодо завдань Програми 
здійснюватиме Мінмолодьспорт.

Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми забезпечить:
зростання чисельності молоді, яка бере участь у заходах неформальної освіти та 

усвідомлює необхідність навчання протягом життя;
підвищення рівня компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо), у тому 

числі фінансової та цифрової грамотності, правової спроможності для активної учас-
ті та інтеграції в суспільне життя понад 69 відсотків молоді;

підвищення рівня медіаграмотності понад 47 відсотків молоді;
опанування нових знань та навичок, розвиток наявних та здобуття нових компе-

тентностей з метою професійного розвитку та провадження підприємницької діяль-
ності в Україні понад 6 відсотків молоді;

зменшення частки молоді, яка не працює, не навчається, не набуває професійних 
навичок, у загальній чисельності осіб віком 15—34 роки (відсотків);

збільшення частки дослідників віком до 40 років у загальній кількості дослідників;
зростання чисельності молоді із сформованим відповідальним ставленням до 

власного здоров’я;
зменшення чисельності молоді, яка має соціально небезпечні захворювання, пси-

хічні розлади та різні форми залежності від психоактивних речовин, наркотичних за-
собів, психотропних речовин, алкоголю та тютюнових виробів;

зростання чисельності молоді, яка має знання та навички з планування сім’ї та ре-
продуктивного здоров’я;

підвищення рівня поінформованості суспільства про потреби молоді з числа осіб 
з інвалідністю та підвищення ступеня її інтеграції;

збільшення відсотка молоді з інвалідністю, яка бере участь у діяльності інститутів 
громадянського суспільства та молодіжних центрів, має досвід волонтерської діяль-
ності, користується формами безпосередньої участі;

підвищення рівня компетентностей під час участі у проектах та заходах, спрямо-
ваних на реінтеграцію молоді з тимчасово окупованих територій України у Донецькій 
та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, понад 123 
тис. молодих людей;

вступ на підготовчі курси до закладів вищої освіти, розміщених на територіях, де 
органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, 3,5 тис. 
молоді з тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Луганській облас-
тях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

вступ 10 тис. молоді з тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Лу-
ганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до закладів про-

фесійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, розміщених 
на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повно-
му обсязі;

здобуття 10 тис. учнів з тимчасово окупованих територій України у Донецькій та 
Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя загальної се-
редньої освіти (у тому числі дистанційно) в закладах освіти, розміщених на терито-
ріях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

взяття участі у волонтерській діяльності (у проектах та заходах) понад 2,3 відсо-
тка молоді;

залучення до своєї діяльності волонтерів та фахівців, які популяризують волон-
терську діяльність серед молоді, що підвищили рівень своєї фаховості для розви-
тку культури волонтерства серед молоді, понад 13 тис. представників організацій;

взяття участі у процесах ухвалення рішень понад 78 тис. представників органів 
учнівського та студентського самоврядування, молодіжних консультативно-дорад-
чих органів;

інформування понад 80 тис. молоді про форми безпосередньої участі у суспіль-
ному житті;

взяття участі у проектах у рамках здійснення обмінів молоддю у партнерстві з 
іншими державами та міжнародними організаціями понад 18 тис. молодих людей;

навчання, у тому числі за програмою «Молодіжний працівник», понад 27 тис. 
представників інститутів громадянського суспільства та фахівців, які працюють з мо-
лоддю;

отримання відповідних компетентностей для підвищення рівня  спроможностей та 
якості діяльності понад 17 тис. представників молодіжних центрів;

залучення до діяльності державної установи «Всеукраїнський молодіжний центр» 
понад 17 відсотків молоді;

збільшення на 55,6 відсотка молоді, яка підвищить рівень своєї активності та ін-
теграції в суспільне життя завдяки участі у проектах молодіжних та дитячих громад-
ських організацій, порівняно з 2020 роком;

навчання для підвищення рівня компетентностей для роботи з молоддю понад 2,5 
тис. представників, які працюють у молодіжних та дитячих громадських організаціях;

інформування понад 1,5 відсотка молоді, зокрема вразливих категорій молоді та 
української молоді діаспори, про можливості, наявні та нові інструменти, її права та 
обов’язки для самореалізації, розвитку, участі та інтеграції у суспільне життя.

Очікувані результати позитивно вплинуть на показники індексу участі молоді в 
суспільному житті, що сприятиме збільшенню відсотка молоді, яка бере участь у сус-
пільному житті; зменшенню відсотка молоді, яка не бере жодної участі в суспільно-
му житті; збільшенню відсотка молоді, яка знає про різні інструменти участі та ко-
ристується ними.

Оцінка стану виконання Програми проводиться Мінмолодьспортом у співпраці з 
науково-дослідними установами, іншими органами державної влади, органами міс-
цевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства на основі залучен-
ня представників молоді як суб’єктів оцінювання та на основі методики оцінки ефек-
тивності її виконання.

За результатами щорічної оцінки ефективності виконання Програми у разі потре-
би  може здійснюватися перегляд її завдань та заходів.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування

Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів державно-
го і місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 2 032 932,02 тис. гривень, 
у тому числі: 1 270 499,5 тис. гривень — за рахунок коштів державного бюджету, 
745 226,64 тис. гривень — місцевих бюджетів, 17 205,88 тис. гривень — за раху-
нок інших джерел.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з ура-
хуванням можливостей державного та місцевих бюджетів під час формування їх по-
казників.

Додаток 1 
до Програми 

ПАСПОРТ 
Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021—2025 роки
1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

23 грудня 2020 р. № 1669.
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р.  

№ 579.
3. Державний замовник — Мінмолодьспорт.
4. Керівник Програми — Міністр молоді та спорту.
5. Виконавці заходів Програми — Мінмолодьспорт, МОН, МОЗ, МКІП, МВС, МЗС, 

Мінекономіки, Мінветеранів, Мінреінтеграції, Мінцифри, Нацсоцслужба, Мін’юст (Ко-
ординаційний центр з надання правової допомоги) (за згодою), громадська органі-
зація «Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» (за згодою), об-
ласні та Київська міська держадміністрації.

6. Строк виконання Програми — 2021—2025 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела 
фінансу-

вання

Обсяг  
фінансу-

вання, 
тис.  

гривень

У тому числі за роками

2021 2022 2023 2024 2025

Державний 
бюджет

1 270 499,5 290 799,9 240 499,9 243 399,9 246 399,9 249 399,9

Місцеві  
бюджети

745 226,64 121 654,97 139 340,81 150 899,45 151 160,41 172 171

Інші  
джерела

17 205,88 3 441,18 3 441,18 3 441,18 3 441,18 3 441,18

Усього 2 032 932,02 415 896,05 383 281,88 397 740,53 411 001,49 425 012,08

Додаток 2  
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ  
 для виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021—2025 роки

Найменування  
завдання

Найменування  
показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний  
розпорядник  
бюджетних  

коштів

Джерела фінан-
сування (дер-

жавний, місцевий 
бюджет, інші)

Прогнозний обсяг  
фінансових ре-
сурсів для вико-
нання завдань, 

тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2021 2022 2023 2024 20252021 2022 2023 2024 2025

1. Підвищення 
рівня компетент-
ностей молоді, у 
тому числі гро-
мадянських

 проведення міжнародних, все-
українських та регіональних за-
ходів (акцій, ігор, конкурсів, за-
сідань за круглим столом, де-
батів, семінарів, семінарів-тре-
нінгів, тренінгів, змагань, у то-
му числі комп’ютерних, зборів, 
конференцій, форумів, фести-
валів, пленерів, наметових та-
борів, зльотів, марафонів, по-
ходів, концертів та інших захо-
дів), а також видання інформа-
ційних і методичних матеріалів, 
виготовлення та розміщення 
соціальних фільмів, роликів, 
соціальної реклами з метою:

  

 чисельність молоді, 
яка підвищила рівень 
своїх компетентнос-
тей (знань, умінь, на-
вичок, ставлень, то-
що), осіб

637909 87280 114034 135780 147090 153725 розвитку серед молоді грома-
дянських компетентностей (у 
тому числі формування розу-
міння потреби у навчанні про-
тягом життя, критичного мис-
лення, готовності та вміння ді-
яти самостійно, знати і відсто-
ювати свої права, вміння швид-
ко адаптуватися до нових умов, 
нести відповідальність за свої 
дії та власне життя, об’єктивно 
оцінювати і реагувати на нові 
виклики, приймати рішення, ке-
рувати емоціями, розв’язувати 
проблеми, висловлювати і ло-
гічно обґрунтовувати власну 
думку, розвиток медіаграмот-
ності, лідерства, утвердження 
принципів доброчесності і ан-
тикорупційних принципів, поси-
лення відповідального ставлен-
ня до навколишнього природ-
нього середовища тощо)

  

 у тому числі:    
 Мінмолодьспорт 175100 20000 20100 40000 45000 50000  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
6625 750 775 1400 1700 2000
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 чисельність моло-

ді, яка підвищила рі-
вень медіаграмотнос-
ті (знань, навичок та 
відповідної поведінки, 
що дає змогу  
критично сприймати 
медіаконтент, свідомо 
його використовувати 
та створювати), осіб

5 000000 1 000000 1 000000 1 000000 1 000000 1 000000  МКІП державний  
бюджет

5000 1000 1000 1000 1000 1000

 Мін’юст Координацій-
ний центр з надання 
правової допомоги

110000 25000 25000 30000 30000  Мін’юст 
Координаційний 
центр з надання пра-
вової допомоги

державний  
бюджет

2000 500 500 500 500

 МОН 100000 20000 20000 20000 20000 20000  МОН державний  
бюджет

225 738 45 147,6 45 147,6 45 147,6 45 147,6 45 147,6

 облдержадміністрації:  облдержадміні-
страції:

місцевий бюджет

 Вінницька 460 70 80 90 100 120  Вінницька  1 734,59 333,32 350,32 350,32 350,32 350,32
 Волинська 5245 715 890 1050 1215 1375  Волинська  1 463 240 264 290 319 350
 Дніпропетровська 3750 750 750 750 750 750  Дніпропетровська  6 641,49 1 087,86 1 196,64 1 316,31 1 447,94 1 592,73
 Донецька 500 100 100 100 100 100  Донецька  804,72 150 157,65 165,69 165,69 165,69
 Житомирська 2050 300 350 400 450 550  Житомирська  
 Закарпатська 1700 310 325 355 355 355  Закарпатська  1 500 260 280 300 320 340
 Запорізька 4500 800 850 925 940 985  Запорізька  14,9 2,9 3 3 3 3
 Івано-Франківська 1250 200 225 250 275 300  Івано-Франківська  670 125 125 135 140 145
 Київська 3825 765 765 765 765 765  Київська  3 900 780 780 780 780 780
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська  Луганська  
 Львівська  Львівська  
 Миколаївська 500 100 100 100 100 100  Миколаївська  55,9 10,1 10,6 11,2 11,7 12,3
 Одеська 12700 2200 2300 2500 2700 3000  Одеська  190,93 36,69 38,56 38,56 38,56 38,56
 Полтавська 100000 20000 20000 20000 20000 20000  Полтавська  1 520,85 292,25 307,15 307,15 307,15 307,15
 Рівненська 26284 4980 5029 5425 5425 5425  Рівненська  868,78 147,67 165,39 185,24 185,24 185,24
 Сумська 380 60 80 80 80 80  Сумська  301,4 57,92 60,87 60,87 60,87 60,87
 Тернопільська 150 30 30 30 30 30  Тернопільська  61,4 11,8 12,4 12,4 12,4 12,4
 Харківська 5000 1000 1000 1000 1000 1000  Харківська  1 766,7 339,5 356,8 356,8 356,8 356,8
 Херсонська 425 75 80 85 90 95  Херсонська  1 096,12 197,97 208,07 218,68 229,84 241,56
 Хмельницька 2300 400 450 450 500 500  Хмельницька  113,9 21,9 23 23 23 23
 Черкаська 2375 425 450 475 500 525  Черкаська  1 054,21 202,57 212,91 212,91 212,91 212,91
 Чернівецька  Чернівецька  
 Чернігівська 43415 8000 8480 8750 8915 9270  Чернігівська  300 40 50 50 70 90
 Київська міськдерж-

адміністрація
36000 6000 6600 7200 7800 8400  Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет 25 569,71 4 434,05 4 753,3 5 090,79 5 452,23 5 839,34

  5637909 1087280 1114034 1135780 1147090 1153725  Разом  288 991,59 55 669,1 56 778,26 57 955,51 58 834,25 59 754,47
  5385100 1040000 1065100 1085000 1095000 1100000  у тому числі державний  

бюджет 
239 363 46 897,6 47 422,6 48 047,6 48 347,6 48 647,6

  252809 47280 48934 50780 52090 53725   місцеві бюджети 49 628,59 8 771,5 9 355,66 9 907,91 10 486,65 11 106,87
 чисельність молоді, 

яка підвищила рівень 
своїх компетентнос-
тей, осіб

647095 122115 125385 129420 133045 137130 свідомого вибору життєво-
го шляху молоді, її ознайом-
лення з процесами державот-
ворення, механізмами функ-
ціонування і взаємодії інсти-
тутів політичної системи, ді-
яльністю органів держав-
ної влади та органів місцево-
го самоврядування, профе-
сійного та кар’єрного розви-
тку в України, популяриза-
ції роботи в креативних інду-
стріях, формування культури 
підприємництва (у тому чис-
лі соціального), стимулюван-
ня до відкриття власної спра-
ви, вивчення STEM та STEAM-
дисциплін, проведення науко-
вих досліджень

  

 у тому числі:    
 Мінмолодьспорт 137500 25000 25500 27000 29000 31000  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
7150 1150 1200 1400 1600 1800

 МОН 100500 20100 20100 20100 20100 20100  МОН державний  
бюджет

54 000 54 000

 у тому числі чисель-
ність дослідників ві-
ком до  40 років, у за-
гальній чисельності 
дослідників, відсотків

500 100 100 100 100 100  МОН державний  
бюджет

 МКІП 11000 2000 2100 2200 2300 2400  МКІП  17 500 3500 3500 3500 3500 3500
 Мінцифри  Мінцифри  
 Мінекономіки  Мінекономіки  
 громадська організа-

ція «Центр «Розви-
ток корпоративної со-
ціальної відповідаль-
ності» (за згодою)

 громадська органі-
зація «Центр «Роз-
виток корпоратив-
ної соціальної від-
повідальності» (за 
згодою)

 

 облдержадміністрації:  облдержадміні-
страції:

місцеві бюджети

 Вінницька 310 40 60 70 70 70  Вінницька  572,14 109,94 115,55 115,55 115,55 115,55
 Волинська 9510 1910 1600 1800 2000 2200  Волинська  610 100 110 121 133 146
 Дніпропетровська 6790 990 1450 1450 1450 1450  Дніпропетровська  16 892,34 2 766,92 3 043,62 3 347,97 3 682,77 4 051,06
 Донецька 650 130 130 130 130 130  Донецька  1 341,25 250,01 262,76 276,16 276,16 276,16
 Житомирська 3750 650 700 750 800 850  Житомирська  2 856 570 570,6 571,2 571,8 572,4
 Закарпатська 490 80 95 105 105 105  Закарпатська  1050 180 195 210 225 240
 Запорізька  Запорізька  
 Івано-Франківська 1250 200 225 250 275 300  Івано-Франківська  566 100 101 110 120 135
 Київська 5400 1080 1080 1080 1080 1080  Київська  700 140 140 140 140 140
 Кіровоградська 750 150 150 150 150 150  Кіровоградська  1 267,03 228,83 240,52 252,8 265,68 279,2
 Луганська 2000 400 400 400 400 400  Луганська  1 437,62 276,26 290,34 290,34 290,34 290,34
 Львівська  Львівська  
 Миколаївська 5000 1000 1000 1000 1000 1000  Миколаївська  443,6 80 84,2 88,5 93,1 97,8
 Одеська 74900 14000 14500 15000 15400 16000  Одеська  1 343,83 258,23 271,4 271,4 271,4 271,4
 Полтавська 75000 15000 15000 15000 15000 15000  Полтавська  905,53 174,01 182,88 182,88 182,88 182,88
 Рівненська 54610 10155 10600 11285 11285 11285  Рівненська  3 769,18 624,07 705,6 813,17 813,17 813,17
 Сумська 3450 650 700 700 700 700  Сумська  1 066,35 204,91 215,36 215,36 215,36 215,36
 Тернопільська 250 50 50 50 50 50  Тернопільська  363,4 69,8 73,4 73,4 73,4 73,4
 Харківська 10000 2000 2000 2000 2000 2000  Харківська  2 397 460,6 484,1 484,1 484,1 484,1
 Херсонська  Херсонська  
 Хмельницька 270 30 60 60 60 60  Хмельницька  90,98 17,50 18,37 18,37 18,37 18,37
 Черкаська  Черкаська  
 Чернівецька 2700 500 520 540 560 580  Чернівецька  215,1 40 42,2 44,3 44,3 44,3
 Чернігівська 86815 16000 16965 17500 17830 18520  Чернігівська  601,14 80 100 100 141,14 180
 Київська міськдерж-

адміністрація
53700 9900 10300 10700 11200 11600  Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет 9055 1 570,23 1 683,29 1 802,8 1 930,8 2 067,88

  646595 122015 125285 129320 132945 137030  Разом  126 193,49 66 951,31 13 630,19 14 429,3 15 188,32 15 994,37
  249000 47100 47700 49300 51400 53500  у тому числі державний  

бюджет 
78 650 58 650 4700 4900 5100 5300

  397595 74915 77585 80020 81545 83530   місцеві бюджети 47 543,49 8 301,31 8 930,19 9 529,3 10 088,32 10 694,37
 чисельність молоді, 

яка підвищила рівень 
своїх компетентнос-
тей, осіб

767066 146865 148986 153660 157035 160520 формування у молоді свідо-
мого та відповідального став-
лення до власного здоров’я, 
сприяння гармонійному пси-
хічному розвитку, збере-
женню репродуктивного 
здоров’я, культури безпеки 
життєдіяльності, запобігання 
виникненню соціально небез-
печних захворювань та різ-
них форм залежності, розви-
тку неформальних спортив-
них рухів, вуличних тренувань 
і фізичної культури

  

 у тому числі:  у тому числі:  
 Мінмолодьспортом 90100 15000 15100 18000 20000 22000  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
4 785,9 585,9 600 900 1 200 1 500

 МОЗ  МОЗ  
 МОН  МОН  
 МВС  МВС  
 облдержадміністрації:  облдержадміні-

страції:
місцеві бюджети

 Вінницька 550 90 100 120 120 120  Вінницька  990,11 190,26 199,96 199,96 199,96 199,96
 Волинська 350 60 65 70 75 80  Волинська  122 20 22 24 27 29
 Дніпропетровська 11150 2230 2230 2230 2230 2230  Дніпропетровська  12 792,84 2 095,43 2 304,98 2 535,48 2 789,02 3 067,93
 Донецька 1000 200 200 200 200 200  Донецька  375,32 70 73,57 77,25 77,25 77,25
 Житомирська 12000 2150 2275 2400 2525 2650  Житомирська  191,8 34,3 36,4 38,3 40,3 42,5
 Закарпатська 1590 250 320 340 340 340  Закарпатська  350 60 65 70 75 80
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 Запорізька  Запорізька  
 Івано-Франківська 1250 200 225 250 275 300  Івано-Франківська  602 100 112 120 130 140
 Київська  Київська  
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська  Луганська  
 Львівська 2500 500 500 500 500 500  Львівська  2602 500 525,5 525,5 525,5 525,5
 Миколаївська 2500 500 500 500 500 500  Миколаївська  
 Одеська 227400 45000 45300 45500 45700 45900  Одеська  593,18 113,98 119,8 119,8 119,8 119,8
 Полтавська 125000 25000 25000 25000 25000 25000  Полтавська  2 603,14 500,22 525,73 525,73 525,73 525,73
 Рівненська 28566 5335 5561 5890 5890 5890  Рівненська  1 493,26 253,8 284,26 318,4 318,4 318,4
 Сумська 50000 10000 10000 10000 10000 10000  Сумська  832,5 159,98 168,13 168,13 168,13 168,13
 Тернопільська 2500 500 500 500 500 500  Тернопільська  146,1 28,1 29,5 29,5 29,5 29,5
 Харківська 50000 10000 10000 10000 10000 10000  Харківська  1 186,3 227,9 239,6 239,6 239,6 239,6
 Херсонська  Херсонська  
 Хмельницька 410 50 60 60 120 120  Хмельницька  151,3 29,1 30,55 30,55 30,55 30,55
 Черкаська  Черкаська  
 Чернівецька 67000 13000 13200 13400 13600 13800  Чернівецька  588,9 109,6 115,4 121,3 121,3 121,3
 Чернігівська 40700 7500 7950 8200 8360 8690  Чернігівська  290 40 50 50 70 80
 Київська міськдерж-

адміністрація
52500 9300 9900 10500 11100 11700  Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет 21 765,65 3 774,39 4 046,15 4 333,42 4 641,09 4 970,6

  767066 146865 148986 153660 157035 160520  Разом  52 462,3 8 892,96 9 548,53 10 426,92 11 328,14 12 265,75
  90100 15000 15100 18000 20000 22000  у тому числі державний  

бюджет 
4 785,9 585,9 600 900 1200 1500

  676966 131865 133886 135660 137035 138520   місцеві бюджети 47 676,4 8 307,06 8 948,53 9 526,92 10 128,14 10 765,75
 чисельність молоді,  

яка підвищила рівень сво-
їх компетентностей, осіб

142335 23920 27365 28595 30305 32150 посилення відповідального став-
лення молоді до планування сім’ї 
та відповідального батьківства

  

 у тому числі:    
 Мінмолодьспорт 18500 500 3000 4000 5000 6000  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
1 600 50 200 350 450 550

 МОН  МОН  
 Нацсоцслужба  Нацсоцслужба  
 облдержадміністрації:  облдержадміні-

страції:
місцеві бюджети

 Вінницька  Вінницька  
 Волинська  Волинська  
 Дніпропетровська 900 180 180 180 180 180  Дніпропетровська  2 580,4 422,66 464,93 511,42 562,56 618,82
 Донецька  Донецька  
 Житомирська 12250 2250 2350 2450 2550 2650  Житомирська  195,5 35 37 39,1 41,1 43,3
 Закарпатська 340 40 60 80 80 80  Закарпатська  500 80 90 100 110 120
 Запорізька  Запорізька  
 Івано-Франківська 750 100 125 150 175 200  Івано-Франківська  451,5 75 84 90 97,5 105
 Київська  Київська  
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська  Луганська  
 Львівська  Львівська  
 Миколаївська  Миколаївська  
 Одеська 42500 8000 8300 8500 8700 9000  Одеська  
 Полтавська 25000 5000 5000 5000 5000 5000  Полтавська  44,27 8,51 8,94 8,94 8,94 8,94
 Рівненська 1000 200 200 200 200 200  Рівненська  150 25,5 28,5 32 32 32
 Сумська  Сумська  
 Тернопільська 250 50 50 50 50 50  Тернопільська  74,3 14,3 15 15 15 15
 Харківська 3500 1000 1000 500 500 500  Харківська  711,4 144,2 141,8 141,8 141,8 141,8
 Херсонська  Херсонська  
 Хмельницька  Хмельницька  
 Черкаська  Черкаська  
 Чернівецька  Чернівецька  
 Чернігівська 27145 5000 5300 5485 5570 5790  Чернігівська  226,06 29,92 46,14 50 50 50
 Київська міськдерж-

адміністрація
10200 1600 1800 2000 2300 2500  Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет 3 245,43 562,79 603,31 646,15 692,02 741,16

  142335 23920 27365 28595 30305 32150  Разом  9 778,86 1 447,88 1 719,62 1 984,41 2 200,92 2 426,02
  18500 500 3000 4000 5000 6000  у тому числі державний  

бюджет 
1600 50 200 350 450 550

  123835 23420 24365 24595 25305 26150   місцеві бюджети 8 178,86 1 397,88 1 519,62 1 634,41 1 750,92 1 876,02
 чисельність молоді, 

яка підвищила рівень 
своїх компетентнос-
тей, осіб

123885 22300 23450 24720 26025 27390 реінтеграції молоді з тимчасо-
во окупованих територій Укра-
їни у Донецькій та Луганській 
областях, Автономної Респу-
бліки Крим та м. Севастополя; 
а також адаптації і соціалізації 
молоді в українському суспіль-
ному просторі, поширення то-
лерантності і солідарності, за-
побігання стереотипам, проти-
дії ненависті та дискримінації за 
будь-якими ознаками, забез-
печення створення рівних умов 
для різних груп молоді, переду-
сім для молоді з інвалідністю 

  

 у тому числі:    
 Мінмолодьспорт 21020 3000 3020 4000 5000 6000  Мінмолодьспорт державний бю-

джет
2275 300 325 450 550 650

 Мінреінтеграції 25000 5000 5000 5000 5000 5000  Мінреінтеграції  650 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000
 МОН 20000 4000 4000 4000 4000 4000  МОН  
 МЗС  МЗС  
 Мінветеранів  Мінветеранів  
 Нацсоцслужба  Нацсоцслужба  
 облдержадміністрації:  облдержадміні-

страції:
місцеві бюджети

 Вінницька  Вінницька  
 Волинська  Волинська  
 Дніпропетровська 3350 670 670 670 670 670  Дніпропетровська  2 570,52 421,05 463,15 509,46 560,41 616,45
 Донецька  Донецька  
 Житомирська 8000 1400 1500 1600 1700 1800  Житомирська  126,5 22,6 24 25,3 26,6 28
 Закарпатська 285 50 55 60 60 60  Закарпатська  700 120 130 140 150 160
 Запорізька  Запорізька  
 Івано-Франківська 1250 200 225 250 275 300  Івано-Франківська  597 100 112 115 130 140
 Київська  Київська  
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська  Луганська  
 Львівська  Львівська  
 Миколаївська  Миколаївська  
 Одеська 7000 1200 1300 1400 1500 1600  Одеська  
 Полтавська 17000 3000 3500 3500 3500 3500  Полтавська  580,76 111,6 117,29 117,29 117,29 117,29
 Рівненська 3060 510 600 650 650 650  Рівненська  898,39 153,53 170,84 191,34 191,34 191,34
 Сумська  Сумська  
 Тернопільська 150 30 30 30 30 30  Тернопільська  247,75 47,59 50,04 50,04 50,04 50,04
 Харківська 600 100 200 100 100 100  Харківська  362,5 69,7 73,2 73,2 73,2 73,2
 Херсонська  Херсонська  
 Хмельницька  Хмельницька  
 Черкаська  Черкаська  
 Чернівецька 800 140 150 160 170 180  Чернівецька  169,9 31,6 33,3 35 35 35
 Чернігівська 16370 3000 3200 3300 3370 3500  Чернігівською  170 20 30 30 30 60
 Київська міськдерж-

адміністрація
 Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет

 чисельність молоді з 
тимчасово окупованих 
територій України у До-
нецькій та Луганській об-
ластях, Автономної Рес-
публіки Крим та м. Се-
вастополя, яка вступи-
ла на підготовчі курси до 
закладів вищої освіти, 
розміщених на територі-
ях, де органи державної 
влади здійснюють свої 
повноваження в повно-
му обсязі

3500 500 600 700 800 900  Мінреінтеграції  

 чисельність моло-
ді з тимчасово окупо-
ваних територій Укра-
їни у Донецькій та Лу-
ганській областях, Ав-
тономної Республі-
ки Крим та м. Севасто-
поля, яка вступила до 
закладів професійної 
(професійно-технічної), 
фахової передвищої та 
вищої освіти, розміще-
них на територіях, де 
органи державної вла-
ди здійснюють свої по-
вноваження в повно-
му обсязі

10000 2000 2000 2000 2000 2000  МОН  
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 чисельність учнів, міс-

цем проживання яких 
є тимчасово окупо-
вані території Украї-
ни у Донецькій та Лу-
ганській областях, Ав-
тономної Республіки 
Крим та м. Севастопо-
ля, які здобувають за-
гальну середню осві-
ту (у тому числі дис-
танційно) в закладах 
освіти, розміщених 
на територіях, де ор-
гани державної влади 
здійснюють свої по-
вноваження в повно-
му обсязі

10000 2000 2000 2000 2000 2000  МОН  

  123885 22300 23450 24720 26025 27390  Разом  658 698,32 131 397,67 131 528,82 131 736,63 131 913,88 132 121,32
  66020 12000 12020 13000 14000 15000  у тому числі державний  

бюджет 
652 275 130 300 130 325 130 450 130 550 130 650

  57865 10300 11430 11720 12025 12390   місцеві бюджети 6 423,32 1 097,67 1 203,82 1 286,63 1 363,88 1 471,32
Разом за 
завданням 1

 7317790 1402380 1439120 1472075 1493400 1510815    1 136 124,56 264 358,92 213 205,42 216 532,78 219 465,51 222 561,93

 у тому числі  5808720 1114600 1142920 1169300 1185400 1196500   державний  
бюджет

976 673,9 236 483,5 183 247,6 184 647,6 185 647,6 186 647,6

  1509070 287780 296200 302775 308000 314315   місцеві бюджети 159 450,66 27 875,42 29 957,82 31 885,18 33 817,91 35 914,33
2. Підвищення 
рівня культури 
волонтерства се-
ред молоді

чисельність молоді, 
яка бере участь у во-
лонтерській діяльнос-
ті (у проектах та захо-
дах), осіб

276257 52390 54053 55649 56495 57670 1) проведення міжнародних, 
всеукраїнських та регіональ-
них заходів (акцій, конкур-
сів, засідань за круглим сто-
лом, дебатів, семінарів, се-
мінарів-тренінгів, тренінгів, 
конференцій, форумів, фес-
тивалів, наметових таборів, 
походів, зборів-походів та 
інших заходів); видання ін-
формаційних та методичних 
матеріалів та виготовлен-
ня і розміщення соціальних 
роликів та реклами з метою 
залучення молоді до волон-
терської діяльності

  

 у тому числі:    
 Мінмолодьспорт 4500 820 860 900 940 980  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
5310 800 850 1040 1220 1400

 Нацсоцслужба  Нацсоцслужба  
 Мін’юст, Координацій-

ний центр з надання 
правової допомоги

950 200 250 250 250  Мін’юст, Координа-
ційний центр з на-
дання правової до-
помоги

 500 200 100 100 100

 МОН  МОН  
 облдержадміністрації:  облдержадміні-

страції:
місцеві бюджети

 Вінницька  Вінницька  
 Волинська  Волинська  
 Дніпропетровська 13000 2600 2600 2600 2600 2600  Дніпропетровська  6 830,57 1 118,83 1 230,71 1 353,78 1 489,16 1 638,08
 Донецька  Донецька  
 Житомирська 1500 200 250 300 350 400  Житомирська  83,7 15 15,9 16,7 17,6 18,5
 Закарпатська 387 70 78 79 80 80  Закарпатська  400 70 75 80 85 90
 Запорізька  Запорізька  
 Івано-Франківська 600 100 110 120 130 140  Івано-Франківська  301 50 56 60 65 70
 Київська  Київська  
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська  Луганська  
 Львівська 250 50 50 50 50 50  Львівська  268,27 51,55 54,18 54,18 54,18 54,18
 Миколаївська 500 100 100 100 100 100  Миколаївська  554,5 100 105,3 110,7 116,3 122,2
 Одеська 6400 900 1000 1300 1500 1700  Одеська  1 259,46 242,02 254,36 254,36 254,36 254,36
 Полтавська 35000 7000 7000 7000 7000 7000  Полтавська  811,79 155,99 163,95 163,95 163,95 163,95
 Рівненська 12700 2000 2300 2800 2800 2800  Рівненська  300,6 51,1 57,2 64,1 64,1 64,1
 Сумська 57500 11500 11500 11500 11500 11500  Сумська  224,6 43,16 45,36 45,36 45,36 45,36
 Тернопільська 2500 500 500 500 500 500  Тернопільська  113,87 21,87 23 23 23 23
 Харківська 2500 500 500 500 500 500  Харківська  1 765,7 339,3 356,6 356,6 356,6 356,6
 Херсонська 300 50 55 60 65 70  Херсонська  332,97 60,14 63,2 66,43 69,82 73,38
 Хмельницька 270 30 60 60 60 60  Хмельницька  78 15 15,75 15,75 15,75 15,75
 Черкаська  Черкаська  
 Чернівецька 76050 15170 15190 15210 15230 15250  Чернівецька  322,7 60 63,2 66,5 66,5 66,5
 Чернігівська 54250 10000 10600 10920 11140 11590  Чернігівська  340 60 70 70 70 70
 Київська міськдерж-

адміністрація
7100 800 1100 1400 1700 2100  Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет 5 307,98 920,46 986,73 1 056,79 1 131,82 1 212,18

  276257 52390 54053 55649 56495 57670  Разом  25 105,71 4 174,42 4 686,44 4 998,2 5 408,5 5 838,14
  5450 820 1060 1150 1190 1230  у тому числі державний  

бюджет 
5810 800 1050 1140 1320 1500

  270807 51570 52993 54499 55305 56440   місцеві бюджети 19 295,71 3 374,42 3 636,44 3 858,2 4 088,5 4 338,14
 чисельність представ-

ників організацій та 
фахівців які підвищи-
ли рівень своєї фахо-
вості, осіб

13881 2285 2471 2785 3045 3295 2) розроблення програми та 
здійснення навчання пред-
ставників організацій, що за-
лучають до своєї діяльнос-
ті волонтерів та фахівців, що 
популяризують волонтерську 
діяльність серед молоді

  

 у тому числі:    
 Мінмолодьспорт 380 50 75 80 85 90  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
2190 300 450 460 480 500

 Нацсоцслужба  Нацсоцслужба  
 МОН  МОН  
 облдержадміністрації:  облдержадміні-

страції:
місцеві бюджети

 Вінницька 140 10 20 30 40 40  Вінницька  465,7 89,49 94,05 94,05 94,05 94,05
 Волинська  Волинська  
 Дніпропетровська 2400 480 480 480 480 480  Дніпропетровська  5 847,14 957,75 1 053,52 1 158,87 1 274,76 1 402,24
 Донецька  Донецька  
 Житомирська 75 5 10 15 20 25  Житомирська  
 Закарпатська 186 30 36 40 40 40  Закарпатська  300 50 55 60 65 70
 Запорізька 6000 850 950 1200 1400 1600  Запорізька  1 030,4 198 208,1 208,1 208,1 208,1
 Івано-Франківська 750 100 125 150 175 200  Івано-Франківська  451,5 75 84 90 97,5 105
 Київська  Київська  
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська  Луганська  
 Львівська 250 50 50 50 50 50  Львівська  252,13 48,45 50,92 50,92 50,92 50,92
 Миколаївська  Миколаївська  
 Одеська  Одеська  
 Полтавська 2500 500 500 500 500 500  Полтавська  1 196,03 229,83 241,55 241,55 241,55 241,55
 Рівненська  Рівненська  
 Сумська 300 60 60 60 60 60  Сумська  191,97 36,89 38,77 38,77 38,77 38,77
 Тернопільська 100 20 20 20 20 20  Тернопільська  72,8 14 14,7 14,7 14,7 14,7
 Харківська  Харківська  
 Херсонська  Херсонська  
 Хмельницька  Хмельницька  
 Черкаська 200 30 35 40 45 50  Черкаська  111,41 21,41 22,5 22,5 22,5 22,5
 Чернівецька  Чернівецька  
 Чернігівська 600 100 110 120 130 140  Чернігівська  1 125,83 221,67 226,04 226,04 226,04 226,04
 Київська міськдерж-

адміністрація
 Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет

  13881 2285 2471 2785 3045 3295  Разом  13 234,91 2 242,49 2 539,15 2 665,51 2 813,89 2 973,87
  380 50 75 80 85 90  у тому числі державний  

бюджет 
2 190 300 450 460 480 500

  13501 2235 2396 2705 2960 3205   місцеві бюджети 11 044,91 1 942,49 2 089,15 2 205,51 2 333,89 2 473,87
 запроваджено меха-

нізм підтримки
1 1 3) запровадження механізму 

підтримки громадянами орга-
нізацій, що залучають до сво-
єї діяльності волонтерів, для 
підвищення їх спроможності

Разом державний  
бюджет 

 Мінмолодьспорт 1 1  Мінмолодьспорт державний  
бюджет 

 Нацсоцслужба  Нацсоцслужба  
Разом за за-
вданням 2 

 290138 54675 56524 58434 59540 60965    38 340,62 6 416,91 7 225,6 7 663,71 8 222,4 8 812,01

у тому числі  5830 870 1135 1230 1275 1320   державний  
бюджет

8000 1100 1500 1600 1800 2000

  284308 53805 55389 57204 58265 59645   місцеві бюджети 30 340,62 5 316,91 5 725,6 6 063,71 6 422,4 6 812,01
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3. Активізація 
залучення мо-
лоді до проце-
сів ухвалення рі-
шень

 проведення міжнародних, все-
українських та регіональних за-
ходів (акцій, конкурсів, засідань 
за круглим столом, дебатів, се-
мінарів, семінарів-тренінгів, тре-
нінгів, конференцій, форумів та 
інших заходів); видання інфор-
маційних та методичних мате-
ріалів та виготовлення і розмі-
щення соціальних роликів та 
реклами з метою:

  

 чисельність представ-
ників молодіжних кон-
сультативно-дорадчих 
органів, органів учнів-
ського та студентсько-
го самоврядування, осіб

78582 13629 14566 15993 16796 17598 навчання представників моло-
діжних консультативно-дорад-
чих органів, органів учнівсько-
го та студентського самовряду-
вання щодо участі у процесах 
ухвалення рішень, осіб

  

 у тому числі:    
 Мінмолодьспортом 2750 450 500 550 600 650  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
6750 1150 1250 1350 1450 1550

 МОН  МОН  
 облдержадміністрації:  облдержадміністрації: місцеві бюджети
 Вінницька 9471 1171 1600 2000 2200 2500  Вінницька  2 479,6 476,48 500,78 500,78 500,78 500,78
 Волинська 650 120 125 130 135 140  Волинська  305 50 55 60,5 66,5 73
 Дніпропетровська 1000 200 200 200 200 200  Дніпропетровська  4 227,06 692,38 761,62 837,78 921,56 1 013,72
 Донецька 500 100 100 100 100 100  Донецька  804,72 150 157,65 165,69 165,69 165,69
 Житомирська 800 120 140 160 180 200  Житомирська  22,3 4 4,2 4,5 4,7 4,9
 Закарпатська 185 25 40 40 40 40  Закарпатська  200 30 35 40 45 50
 Запорізька 8000 1100 1300 1600 1900 2100  Запорізька  3 791,3 728,5 765,7 765,7 765,7 765,7
 Івано-Франківська 600 100 110 120 130 140  Івано-Франківська  301 50 56 60 65 70
 Київська 400 100 100 100 100  Київська  600 150 150 150 150
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська  Луганська  
 Львівська 500 100 100 100 100 100  Львівська  666,91 128,15 134,69 134,69 134,69 134,69
 Миколаївська  Миколаївська  
 Одеська 450 70 80 90 100 110  Одеська  574,38 110,38 116 116 116 116
 Полтавська 2500 500 500 500 500 500  Полтавська  354,53 68,13 71,6 71,6 71,6 71,6
 Рівненська 16200 2925 3000 3425 3425 3425  Рівненська  11 267,45 2 086,73 2 200,98 2 326,58 2 326,58 2 326,58
 Сумська 580 100 120 120 120 120  Сумська  499,71 96,03 100,92 100,92 100,92 100,92
 Тернопільська 100 20 20 20 20 20  Тернопільська  32,1 6,1 6,5 6,5 6,5 6,5
 Харківська 1000 200 200 200 200 200  Харківська  1 387,85 266,69 280,29 280,29 280,29 280,29
 Херсонська 225 35 40 45 50 55  Херсонська  802,93 145,02 152,42 160,19 168,36 176,94
 Хмельницька 270 30 60 60 60 60  Хмельницька  78 15 15,75 15,75 15,75 15,75
 Черкаська  Черкаська  
 Чернівецька 28097 5613 5471 5571 5671 5771  Чернівецька  10 488 1952 2 055,4 2 160,2 2 160,2 2 160,2
 Чернігівська 304 50 60 62 65 67  Чернігівська  
 Київська міськдерж-

адміністрація
4000 600 700 800 900 1000  Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет 4 174,27 723,86 775,98 831,07 890,08 953,28

  78582 13629 14566 15993 16796 17598  Разом  49 807,11 8 929,45 9 646,48 10 138,74 10 405,9 10 686,54
  2750 450 500 550 600 650  у тому числі державний  

бюджет 
6750 1150 1250 1350 1450 1550

  75832 13179 14066 15443 16196 16948   місцеві бюджети 43 057,11 7 779,45 8 396,48 8 788,74 8 955,9 9 136,54
 кількість поінформо-

ваної молоді, осіб
80425 15208 15815 16192 16464 16746 підвищення рівня поінформова-

ності молоді про безпосередні 
форм участі у суспільному житті

  

 у тому числі:    
 Мінмолодьспортом 985 150 175 200 220 240  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
3750 550 650 750 850 950

 облдержадміністрації:  облдержадміні-
страції:

місцеві бюджети

 Вінницька 10000 2000 2000 2000 2000 2000  Вінницька  1 272,38 244,5 256,97 256,97 256,97 256,97
 Волинська 3000 500 550 600 650 700  Волинська  91,5 15 16,5 18 20 22
 Дніпропетровська 4900 980 980 980 980 980  Дніпропетровська  12 683,81 2 077,58 2 285,33 2 513,87 2 765,25 3 041,78
 Донецька  Донецька  
 Житомирська 10500 1900 2000 2100 2200 2300  Житомирська  169,4 30,4 32,1 33,8 35,6 37,5
 Закарпатська 290 50 60 60 60 60  Закарпатська  200 30 35 40 45 50
 Запорізька  Запорізька  
 Івано-Франківська  Івано-Франківська  
 Київська  Київська  
 Кіровоградська 175 35 35 35 35 35  Кіровоградська  731,85 132,18 138,92 146 153,45 161,3
 Луганська 0  Луганська  
 Львівська 1625 325 325 325 325 325  Львівська  894,33 171,85 180,62 180,62 180,62 180,62
 Миколаївська  Миколаївська  
 Одеська  Одеська  
 Полтавська 25000 5000 5000 5000 5000 5000  Полтавська  243,86 46,86 49,25 49,25 49,25 49,25
 Рівненська  Рівненська  
 Сумська 1290 250 260 260 260 260  Сумська  483,6 93 97,65 97,65 97,65 97,65
 Тернопільська 3000 600 600 600 600 600  Тернопільська  32,7 6,3 6,6 6,6 6,6 6,6
 Харківська 2600 300 500 600 600 600  Харківська  
 Херсонська  Херсонська
 Хмельницька 290 50 60 60 60 60  Хмельницька  78 15 15,75 15,75 15,75 15,75
 Черкаська 360 68 70 72 74 76  Черкаська  560,8 107,76 113,26 113,26 113,26 113,26
 Чернівецька  Чернівецька  
 Чернігівська 16410 3000 3200 3300 3400 3510  Чернігівська  
 Київська міськдерж-

адміністрація
 Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет

  80425 15208 15815 16192 16464 16746  Разом  21 192,22 3 520,43 3 877,95 4 221,77 4 589,4 4 982,68
  985 150 175 200 220 240  у тому числі державний  

бюджет 
3750 550 650 750 850 950

  79440 15058 15640 15992 16244 16506   місцеві бюджети 17 442,22 2 970,43 3 227,95 3 471,77 3 739,4 4 032,68

 чисельність моло-
ді, яка взяла участь у 
форумі, осіб

8753 1740 1748 1751 1755 1759 проведення Всеукраїнського 
форуму для переможця Наці-
онального конкурсу «Моло-
діжна столиця України» 

  

 у тому числі:    
 Мінмолодьспорт 1000 200 200 200 200 200  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
2 500 500 500 500 500 500

 облдержадміністрації:  облдержадміні-
страції:

місцеві бюджети

 Вінницька  Вінницька  
 Волинська  Волинська  
 Дніпропетровська  Дніпропетровська  
 Донецька  Донецька  
 Житомирська 50 5 8 10 12 15  Житомирська  
 Закарпатська  Закарпатська  
 Запорізька  Запорізька  
 Івано-Франківська  Івано-Франківська  
 Київська  Київська  
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська  Луганська  
 Львівська  Львівська  
 Миколаївська  Миколаївська  
 Одеська  Одеська  
 Полтавська 7500 1500 1500 1500 1500 1500  Полтавська  
 Рівненська  Рівненська  
 Сумська  Сумська  
 Тернопільська 25 5 5 5 5 5  Тернопільська  30,76 5,96 6,2 6,2 6,2 6,2
 Харківська  Харківська  
 Херсонська  Херсонська  
 Хмельницька  Хмельницька  
 Черкаська  Черкаська  
 Чернівецька  Чернівецька  
 Чернігівська 178 30 35 36 38 39  Чернігівська  
 Київська міськдерж-

адміністрація
 Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет

  8753 1740 1748 1751 1755 1759  Разом  2 530,76 505,96 506,2 506,2 506,2 506,20
  1000 200 200 200 200 200  у тому числі державний  

бюджет 
2500 500 500 500 500 500

  7753 1540 1548 1551 1555 1559   місцеві бюджети 30,76 5,96 6,2 6,2 6,2 6,2
Разом за  
завданням 3

 167760 30577 32129 33936 35015 36103    73 530,09 12 955,84 14 030,63 14 866,71 15 501,50 16 175,41

 у тому числі  4735 800 875 950 1020 1090   державний  
бюджет

13 000 2200 2400 2600 2800 3000

  163025 29777 31254 32986 33995 35013   місцеві бюджети 60 530,09 10 755,84 11 630,63 12 266,71 12 701,50 13 175,41
4. Зміцнення со-
ціальної згурто-
ваності молоді

чисельність моло-
ді, яка взяла участь в 
обмінах та інших за-
ходах в рамках здій-
снення обмінів, осіб

18458 3307 3665 3641 3977 3868 здійснення обмінів молоддю з 
іншими державами та проведен-
ня відповідних заходів, у тому 
числі з метою виконання Угоди 
між Урядом України та Урядом 
Литовської Республіки про Раду 
обмінів молоддю України та Лит-
ви і Договору між Кабінетом Мі-
ністрів України та Урядом Рес-
публіки Польща про Українсько-
Польську Раду обміну молоддю
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 у тому числі:  у тому числі:  
 Мінмолодьспортом 6580 1145 1395 1245 1495 1300  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
57 500 10 500 11 000 11 500 12 000 12 500

 МЗС  МЗС  
 облдержадміністрації:  облдержадміні-

страції:
місцеві бюджети

 Вінницька 272 42 50 60 60 60  Вінницька  792,2 152,23 159,99 159,99 159,99 159,99
 Волинська 0  Волинська  
 Дніпропетровська 4500 900 900 900 900 900  Дніпропетровська  5 248,4 859,68 945,64 1 040,21 1 144,23 1 258,65
 Донецька  Донецька  
 Житомирська 75 5 10 15 20 25  Житомирська  
 Закарпатська 200 40 40 40 40 40  Закарпатська  850 150 160 170 180 190
 Запорізька 3500 600 650 700 750 800  Запорізька  458 88 92,5 92,5 92,5 92,5
 Івано-Франківська 1250 200 225 250 275 300  Івано-Франківська  602 100 112 120 130 140
 Київська  Київська  
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська  Луганська  
 Львівська 500 100 100 100 100 100  Львівська  520,4 100 105,1 105,1 105,1 105,1
 Миколаївська  Миколаївська  
 Одеська  Одеська  
 Полтавська  Полтавська  
 Рівненська 1130 200 210 240 240 240  Рівненська  660 100 140 140 140 140
 Сумська  Сумська  
 Тернопільська 125 25 25 25 25 25  Тернопільська  269,6 51,84 54,44 54,44 54,44 54,44
 Харківська  Харківська
 Херсонська 175 25 30 35 40 45  Херсонська  408,11 73,71 77,47 81,42 85,57 89,94
 Хмельницька  Хмельницька  
 Черкаська  Черкаська  
 Чернівецька  Чернівецька  
 Чернігівська 151 25 30 31 32 33  Чернігівська  
 Київська міськдерж-

адміністрація
 Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет

Разом за  
завданням 4 

 18458 3307 3665 3641 3977 3868    67 308,71 12 175,45 12 847,14 13 463,66 14 091,83 14 730,62

 у тому числі  6580 1145 1395 1245 1495 1300   державний  
бюджет

57 500 10 500 11 000 11 500 12 000 12 500

  11878 2162 2270 2396 2482 2568   місцеві бюджети 9 808,71 1 675,45 1 847,14 1 963,66 2 091,83 2 230,62
5. Виконання 
програм для під-
готовки фахів-
ців, які працю-
ють з молод-
дю, у тому числі 
програми «Мо-
лодіжний пра-
цівник»

чисельність представ-
ників інститутів гро-
мадянського суспіль-
ства та фахівців, які 
працюють з молод-
дю, які пройшли на-
вчання за програмою 
«Молодіжний праців-
ник», осіб

26124 4900 5127 5252 5366 5479 1) проведення міжнародних, 
всеукраїнських та регіональ-
них заходів (семінарів, семі-
нарів-тренінгів, тренінгів, фо-
румів, конкурсів, конферен-
цій, акцій) з метою виконан-
ня програми «Молодіжний 
працівник» та забезпечення 
роботи веб-сайту програми 
«Молодіжний працівник»

  

 у тому числі:    
 Мінмолодьспорт 3485 650 675 700 720 740  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
10 950 2000 2050 2200 2300 2400

 облдержадміністрації:  облдержадміні-
страції:

місцеві бюджети

 Вінницька  Вінницька  
 Волинська 650 120 125 130 135 140  Волинська  488 80 88 96,5 106,5 117
 Дніпропетровська 11520 2304 2304 2304 2304 2304  Дніпропетровська  16 495,31 2 701,89 2 972,08 3 269,29 3 596,22 3 955,84
 Донецька 435 87 87 87 87 87  Донецька  804,73 150 157,65 165,69 165,69 165,69
 Житомирська 1500 200 250 300 350 400  Житомирська  167,7 30 31,8 33,5 35,3 37,1
 Закарпатська 294 54 60 60 60 60  Закарпатська  950 170 180 190 200 210
 Запорізька 3200 600 620 640 660 680  Запорізька  525,8 101 106,2 106,2 106,2 106,2
 Івано-Франківська 200 30 35 40 45 50  Івано-Франківська  301 50 56 60 65 70
 Київська 240 60 60 60 60  Київська  640 160 160 160 160
 Кіровоградська 250 50 50 50 50 50  Кіровоградська  575,04 103,89 109,16 114,70 120,57 126,72
 Луганська 100 20 20 20 20 20  Луганська  127,64 24,52 25,78 25,78 25,78 25,78
 Львівська 500 100 100 100 100 100  Львівська  520,4 100 105,1 105,1 105,1 105,1
 Миколаївська 250 50 50 50 50 50  Миколаївська  194,1 35 36,9 38,7 40,7 42,8
 Одеська 150 20 25 30 35 40  Одеська  431,8 83 87,2 87,2 87,2 87,2
 Полтавська 400 80 80 80 80 80  Полтавська  299,12 57,48 60,41 60,41 60,41 60,41
 Рівненська 460 85 90 95 95 95  Рівненська  1 248,59 212,23 237,70 266,22 266,22 266,22
 Сумська 800 160 160 160 160 160  Сумська  832,64 160 168,16 168,16 168,16 168,16
 Тернопільська 200 40 40 40 40 40  Тернопільська  206,5 39,7 41,7 41,7 41,7 41,7
 Харківська 250 50 50 50 50 50  Харківська  961,6 184,8 194,2 194,2 194,2 194,2
 Херсонська 250 40 45 50 55 60  Херсонська  910,44 164,44 172,82 181,64 190,9 200,64
 Хмельницька 270 30 60 60 60 60  Хмельницька  213,2 41 43,05 43,05 43,05 43,05
 Черкаська 320 60 62 64 66 68  Черкаська  206,03 39,59 41,61 41,61 41,61 41,61
 Чернівецька  Чернівецька  
 Чернігівська 400 70 79 82 84 85  Чернігівська  541,15 53,24 53,24 136,17 151,71 146,79
 Київська міськдерж-

адміністрація
 Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет

  26124 4900 5127 5252 5366 5479  Разом  38 590,79 6 581,78 7 178,76 7 785,82 8 272,22 8 772,21
  3485 650 675 700 720 740  у тому числі державний  

бюджет 
10 950 2000 2050 2200 2300 2400

  22639 4250 4452 4552 4646 4739   місцеві бюджети 27 640,79 4 581,78 5 128,76 5 585,82 5 972,22 6 372,21
 чисельність підготов-

лених фахівців, які 
працюють з молод-
дю, осіб

1068 120 192 222 250 284 2) підготовка фахівців, які 
працюють у закладах осві-
ти та установах, що працю-
ють з молоддю, для здій-
снення консультування моло-
ді з питань розвитку кар’єри 
в Україні

  

 у тому числі  у тому числі  
 Мінмолодьспорт 355 35 60 70 85 105  Мінмолодьспорт  2050 200 350 400 500 600
 МОН  МОН  
 Мінекономіки  Мінекономіки  

 облдержадміністрації:  облдержадміні-
страції:

місцеві бюджети

 Вінницька 280 40 60 60 60 60  Вінницька  636,44 122,3 128,54 128,54 128,54 128,54
 Волинська  Волинська  
 Дніпропетровська  Дніпропетровська  
 Донецька  Донецька  
 Житомирська 30 2 4 6 8 10  Житомирська  
 Закарпатська  Закарпатська  
 Запорізька  Запорізька  
 Івано-Франківська  Івано-Франківська  
 Київська  Київська  
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська  Луганська  
 Львівська  Львівська  
 Миколаївська  Миколаївська  
 Одеська 150 20 25 30 35 40  Одеська  
 Полтавська 203 13 33 46 52 59  Полтавська  9 270,09 1 781,33 1 872,19 1 872,19 1 872,19 1 872,19
 Рівненська  Рівненська  
 Сумська  Сумська  
 Тернопільська 50 10 10 10 10 10  Тернопільська  79,35 15,23 16,03 16,03 16,03 16,03
 Харківська  Харківська  
 Херсонська  Херсонська  
 Хмельницька  Хмельницька  
 Черкаська  Черкаська  
 Чернівецька  Чернівецька  
 Чернігівська  Чернігівська  
 Київська міськдерж-

адміністрація
 Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет

  1068 120 192 222 250 284  Разом  12 035,88 2 118,86 2 366,76 2 416,76 2 516,76 2 616,76
  355 35 60 70 85 105  у тому числі державний  

бюджет 
2050 200 350 400 500 600

  713 85 132 152 165 179   місцеві бюджети 9 985,88 1 918,86 2 016,76 2 016,76 2 016,76 2 016,76
Разом за  
завданням 5 

 27192 5020 5319 5474 5616 5763    50 626,67 8 700,64 9 545,52 10 202,58 10 788,97 11 388,97

у тому числі  3840 685 735 770 805 845   державний  
бюджет 

13 000 2200 2400 2600 2800 3000

  23352 4335 4584 4704 4811 4918   місцеві бюджети 37 626,67 6 500,64 7 145,52 7 602,58 7 988,97 8 388,97
6. Забезпечення 
функціонуван-
ня молодіжних 
центрів

чисельність моло-
ді, залученої до діяль-
ності державної уста-
нови «Всеукраїнський 
молодіжний центр»

1800000 300000 330000 360000 390000 420000 1) забезпечення діяльнос-
ті державної установи «Все-
український молодіжний 
центр»

Мінмолодьспорт державний  
бюджет

70 520,6 9 311,4 15302,3 15052,3 15302,3 15552,3

 кількість обласних 
молодіжних центрів, 
одиниць

19 19 19 19 19 19 2) функціонування обласних 
молодіжних центрів 

  

 у тому числі:    
 облдержадміністрації:  облдержадміні-

страції:
місцеві бюджети

 Вінницька 1 1 1 1 1 1  Вінницька  35 171,4 4 371,4 6200 7200 8200 9200
 Волинська 1 1 1 1 1 1  Волинська  9768 1600 1760 1936 2 129,5 2 342,5
 Дніпропетровська  Дніпропетровська  
 Донецька 1 1 1 1 1 1  Донецька  19 428,42 3 590,9 3 928,45 3 969,69 3 969,69 3 969,69
 Житомирська  Житомирська  
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 Закарпатська  Закарпатська  
 Запорізька 2 2 2 2 2 2  Запорізька  39 573,44 2 373,44 7500 8700 9900 11 100
 Івано-Франківська  Івано-Франківська  
 Київська 2 2 2 2 2 2  Київська  53 762,78 8 467,8 9 476,68 10 610,7 11 886,2 13 321,4
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська  Луганська  
 Львівська 1 1 1 1 1 1  Львівська  9 187,9 1 371,9 1 581,2 1 712,9 2 055,4 2 466,5
 Миколаївська  Миколаївська  
 Одеська 2 2 2 2 2 2  Одеська  30 156 5 278 5 912 6 322 6 322 6 322
 Полтавська 1 1 1 1 1 1  Полтавська  10 730,9 1 961,8 2 042 2 125,5 2 240,3 2 361,3
 Рівненська 1 1 1 1 1 1  Рівненська  14 296,4 2430 2 723,6 3 047,6 3 047,6 3 047,6
 Сумська 1 1 1 1 1 1  Сумська  8 827,6 1 697,6 1 782,5 1 782,5 1 782,5 1 782,5
 Тернопільська 2 2 2 2 2 2  Тернопільська  24 221 3925 4333 4827 5321 5815
 Харківська 1 1 1 1 1 1  Харківська  21 349,53 3 941,3 4 185,67 4 407,52 4 407,52 4 407,52
 Херсонська  Херсонська  
 Хмельницька  Хмельницька  
 Черкаська 1 1 1 1 1 1  Черкаська  10 050,55 1 855,42 1 970,46 2 074,89 2 074,89 2 074,89
 Чернівецька  Чернівецька  
 Чернігівська 1 1 1 1 1 1  Чернігівська  34 242,1 5 078,6 5 840,4 6 716,5 7724 8 882,6
 Київська міськдерж-

адміністрація
1 1 1 1 1 1  Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет 52 603,12 9 121,9 9 778,68 10 472,96 11 216,6 12 012,98

   Разом місцевий бюджет 373 369,14 57 065,06 69 014,64 75 905,76 82 277,2 89 106,48
 чисельність пред-

ставників молодіжних 
центрів, осіб

17752 2977 3284 3557 3831 4103 3) здійснення навчання пред-
ставників молодіжних центрів 
для підвищення рівня їх спро-
можності та якості діяльності

  

 у тому числі:    
 Мінмолодьспорт 3250 550 600 650 700 750  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
13 000 2200 2400 2600 2800 3000

 МКІП  МКІП  
 облдержадміністрації:  облдержадміні-

страції:
місцеві бюджети

 Вінницька  Вінницька  
 Волинська 750 150 150 150 150 150  Волинська  610,5 100 110 121 133 146,5
 Дніпропетровська 2400 480 480 480 480 480  Дніпропетровська  5 847,14 957,75 1 053,52 1 158,87 1 274,76 1 402,24
 Донецька 650 130 130 130 130 130  Донецька  1 072,96 200 210,2 220,92 220,92 220,92
 Житомирська 37 3 5 7 10 12  Житомирська  
 Закарпатська  Закарпатська  
 Запорізька 7000 1000 1200 1400 1600 1800  Запорізька  541,2 104 109,3 109,3 109,3 109,3
 Івано-Франківська 200 30 35 40 45 50  Івано-Франківська  301 50 56 60 65 70
 Київська  Київська  
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська  Луганська  
 Львівська 2250 450 450 450 450 450  Львівська  2 081,6 400 420,4 420,4 420,4 420,4
 Миколаївська  Миколаївська  
 Одеська 450 80 85 90 95 100  Одеська  
 Полтавська  Полтавська  
 Рівненська  Рівненська  
 Сумська  Сумська  
 Тернопільська 95 19 19 19 19 19  Тернопільська  77,92 15 15,73 15,73 15,73 15,73
 Харківська  Харківська  
 Херсонська  Херсонська  
 Хмельницька 270 30 60 60 60 60  Хмельницька  85,82 16,5 17,33 17,33 17,33 17,33
 Черкаська  Черкаська  
 Чернівецька 350 50 60 70 80 90  Чернівецька  111,7 20,8 21,9 23 23 23
 Чернігівська 50 5 10 11 12 12  Чернігівська  1 550,8 230 264,5 304,2 349,8 402,3
 Київська міськдерж-

адміністрація
 Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет

  17752 2977 3284 3557 3831 4103  Разом  25 280,64 4 294,05 4 678,88 5 050,75 5 429,24 5 827,72
  3250 550 600 650 700 750  у тому числі державний  

бюджет 
13 000 2200 2400 2600 2800 3000

  14502 2427 2684 2907 3131 3353   місцеві бюджети 12 280,64 2 094,05 2 278,88 2 450,75 2 629,24 2 827,72
Разом за  
завданням 6 

 1817752 302977 333284 363557 393831 424103    469 170,38 70 670,51 88 995,82 96 008,81 103 008,74 110 486,5

 у тому числі  1803250 300550 330600 360650 390700 420750   державний  
бюджет 

83 520,6 11 511,4 17 702,3 17 652,3 18 102,3 18 552,3

  14502 2427 2684 2907 3131 3353   місцеві бюджети 385 649,78 59 159,11 71 293,52 78 356,51 84 906,44 91 934,2

7. Сприяння 
створенню умов 
для розвитку 
спроможності 
інститутів грома-
дянського сус-
пільства для до-
сягнення за-
вдань Програми

чисельність залучених 
дітей та молоді, осіб

6396292 1260760 1273950 1283545 1287205 1290832 1) надання фінансової під-
тримки молодіжним та дитя-
чим громадським організаці-
ям для виконання (реалізації) 
програм (проектів, заходів) 
відповідно до Порядку прове-
дення конкурсу з визначен-
ня програм (проектів, захо-
дів), розроблених інститута-
ми громадянського суспіль-
ства, для виконання (реаліза-
цій) яких надається фінансо-
ва підтримка, затвердженого 
постановою Кабінету  
Міністрів України  
від 12 жовтня 2011 р. № 1049  
(Офіційний вісник України, 
2011 р., № 79, ст. 2917)

  

 у тому числі:    
 Мінмолодьспорт 5633000 1126600 1126600 1126600 1126600 1126600  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
97 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500

 облдержадміністрації:  облдержадміні-
страції:

місцеві бюджети

 Вінницька 2500 500 500 500 500 500  Вінницька  780,6 150 157,65 157,65 157,65 157,65
 Волинська 3052 500 550 605 665 732  Волинська  3 052,5 500 550 605 665,5 732
 Дніпропетровська  Дніпропетровська  
 Донецька 40000 8000 8000 8000 8000 8000  Донецька  1 609,5 300 315,3 331,4 331,4 331,4
 Житомирська 53450 9700 10250 10600 11150 11750  Житомирська  905,2 218,7 158,6 167 175,8 185,1
 Закарпатська 14300 3500 3600 3600 3600  Закарпатська  1700 350 400 450 500
 Запорізька 7000 1000 1200 1400 1600 1800  Запорізька  593,2 114 119,8 119,8 119,8 119,8
 Івано-Франківська 5000 1000 1000 1000 1000 1000  Івано-Франківська  500 100 100 100 100 100
 Київська 2500 500 500 500 500 500  Київська  6250 1250 1250 1250 1250 1250
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська 1700 300 300 350 350 400  Луганська  1000 200 200 200 200 200
 Львівська 5000 1000 1000 1000 1000 1000  Львівська  5204 1000 1051 1051 1051 1051
 Миколаївська 10000 2000 2000 2000 2000 2000  Миколаївська  1109 200 210,6 221,3 232,6 244,5
 Одеська  Одеська  
 Полтавська 100000 20000 20000 20000 20000 20000  Полтавська  1 645,42 316,18 332,31 332,31 332,31 332,31
 Рівненська 157000 30000 31000 32000 32000 32000  Рівненська  2 941,6 500 560 627,2 627,2 627,2
 Сумська 25000 5000 5000 5000 5000 5000  Сумська  2 602 500 525,5 525,5 525,5 525,5
 Тернопільська 180000 32000 34000 36000 38000 40000  Тернопільська  1 315,06 252,7 265,59 265,59 265,59 265,59
 Харківська 60000 5000 10000 15000 15000 15000  Харківська  6 674,94 629,7 1 136,31 1 636,31 1 636,31 1 636,31
 Херсонська  Херсонська  
 Хмельницька 580 60 100 120 150 150  Хмельницька  468 90 94,5 94,5 94,5 94,5
 Черкаська 55000 10000 10500 11000 11500 12000  Черкаська  657,56 126,36 132,8 132,8 132,8 132,8
 Чернівецька  Чернівецька  
 Чернігівська 3310 600 650 670 690 700  Чернігівська  1 205 200 220 240 260 285
 Київська міськдерж-

адміністрація
37900 7000 7300 7600 7900 8100  Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет 12 861,41 2 230,3 2 390,88 2 560,63 2 742,44 2 937,15

  6396292 1260760 1273950 1283545 1287205 1290832  Разом  167 780,87 31 819,12 33 062,02 33 959,17 34 291,58 34 648,99
  5633000 1126600 1126600 1126600 1126600 1126600  у тому числі державний  

бюджет 
97 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500

  763292 134160 147350 156945 160605 164232   місцеві бюджети 53 074,99 8 877,94 10 120,84 11 017,99 11 350,4 11 707,81
    інші джерела 17 205,88 3 441,18 3 441,18 3 441,18 3 441,18 3 441,18
 чисельність представ-

ників, які працюють в 
молодіжних та дитя-
чих громадських орга-
нізаціях, осіб

2798 455 502 576 614 651 2) здійснення навчання пред-
ставників, які працюють у мо-
лодіжних та дитячих громад-
ських організаціях, для підви-
щення рівня їх компетентнос-
тей для роботи з молоддю

  

 у тому числі:    
 Мінмолодьспорт 620 75 95 125 150 175  Мінмолодьспорт державний 

бюджет
5870 770 900 1200 1400 1600

 облдержадміністрації:  облдержадміні-
страції:

місцеві бюджети

 Вінницька 345 45 60 70 80 90  Вінницька  448,48 86,18 90,58 90,58 90,58 90,58
 Волинська  Волинська  
 Дніпропетровська 850 170 170 170 170 170  Дніпропетровська  6 025,05 986,89 1 085,58 1 194,13 1 313,55 1 444,9
 Донецька  Донецька  
 Житомирська 45 5 7 9 11 13  Житомирська  
 Закарпатська  Закарпатська  
 Запорізька  Запорізька  
 Івано-Франківська  Івано-Франківська  
 Київська  Київська  
 Кіровоградська  Кіровоградська  
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 Луганська  Луганська  
 Львівська  Львівська  
 Миколаївська 300 60 60 60 60 60  Миколаївська  271,72 49 51,6 54,23 56,99 59,9
 Одеська  Одеська  
 Полтавська  Полтавська  
 Рівненська  Рівненська  
 Сумська 150 30 30 30 30 30  Сумська  156,21 29,97 31,56 31,56 31,56 31,56
 Тернопільська 100 20 20 20 20 20  Тернопільська  133,71 25,71 27 27 27 27
 Харківська  Харківська  
 Херсонська  Херсонська  
 Хмельницька 240 30 30 60 60 60  Хмельницька  78 15 15,75 15,75 15,75 15,75
 Черкаська  Черкаська  
 Чернівецька  Чернівецька  
 Чернігівська 148 20 30 32 33 33  Чернігівська  88,41 35 30 23,41
 Київська міськдерж-

адміністрація
 Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет

  2798 455 502 576 614 651  Разом  13 071,58 1 997,75 2 232,06 2 636,66 2 935,43 3 269,69
  620 75 95 125 150 175  у тому числі державний  

бюджет 
5870 770 900 1200 1400 1600

  2178 380 407 451 464 476   місцеві бюджети 7 201,58 1 227,75 1 332,06 1 436,66 1 535,43 1 669,69
 чисельність дітей та 

молоді, осіб
10122 10122 3) проведення міжнародних 

та всеукраїнських заходів мо-
лодіжної організації «Пласт 
— Національна скаутська ор-
ганізація України»

Мінмолодьспорт державний  
бюджет 

5000 5000

   Разом  5000 5000
Разом за  
завданням 7

 6409212 1271337 1274452 1284121 1287819 1291483    185 852,45 38 816,86 35 294,08 36 595,83 37 227 37 918,68

у тому числі  5643742 1136797 1126695 1126725 1126750 1126775   державний  
бюджет 

108 370 25 270 20 400 20 700 20 900 21 100

  765470 134540 147757 157396 161069 164708   місцеві бюджети 60 276,56 10 105,69 11 452,9 12 454,65 12 885,83 13 377,5
    інші джерела 17 205,88 3 441,18 3 441,18 3 441,18 3 441,18 3 441,18
8. Здійснення 
експертно-ана-
літичних, інфор-
маційних та під-
сумкових оці-
ночних заходів 

кількість доповідей, 
одиниць

5 1 1 1 1 1 1) підготовка щорічної допо-
віді Президенту України, Вер-
ховній Раді України, Кабінето-
ві Міністрів України про ста-
новище молоді в Україні

Разом державний  
бюджет

1 075 185 200 215 230 245

  5 1 1 1 1 1  Мінмолодьспорт державний  
бюджет

1 075 185 200 215 230 245

   інші заінтересова-
ні центральні та міс-
цеві органи виконав-
чої влади

 

 кількість досліджень, 
одиниць

39 8 7 8 8 8 2) проведення репрезента-
тивного соціологічного дослі-
дження становища молоді в 
Україні, у тому числі шляхом 
опитування у рамках реаліза-
ції проекту «U-Report»

  

 у тому числі  у тому числі  
 Мінмолодьспорт 5 1 1 1 1 1  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
2860 450 550 585 620 655

 облдержадміністрації:  облдержадміні-
страції:

місцеві бюджети

 Вінницька 3 1 1 1  Вінницька  124,08 40 42,04 42,04
 Волинська  Волинська  
 Дніпропетровська  Дніпропетровська  
 Донецька  Донецька  
 Житомирська 5 1 1 1 1 1  Житомирська  
 Закарпатська 5 1 1 1 1 1  Закарпатська  200 30 35 40 45 50
 Запорізька  Запорізька  
 Івано-Франківська  Івано-Франківська  
 Київська  Київська  
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська 1 1  Луганська  25,07 25,07
 Львівська  Львівська  
 Миколаївська  Миколаївська  
 Одеська  Одеська  
 Полтавська  Полтавська  
 Рівненська 5 1 1 1 1 1  Рівненська  25,89 4,4 4,93 5,52 5,52 5,52
 Сумська 5 1 1 1 1 1  Сумська  103,94 19,98 20,99 20,99 20,99 20,99
 Тернопільська 5 1 1 1 1 1  Тернопільська  
 Харківська  Харківська  
 Херсонська  Херсонська  
 Хмельницька  Хмельницька  
 Черкаська  Черкаська  
 Чернівецька  Чернівецька  
 Чернігівська 5 1 1 1 1 1  Чернігівська  
 Київська міськдерж-

адміністрація
 Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет

   Разом  3 338,98 544,38 610,92 693,55 716,58 773,55
   у тому числі державний  

бюджет 
2 860 450 550 585 620 655

    місцеві бюджети 478,98 94,38 60,92 108,55 96,58 118,55
 кількість реалізова-

них проектів та про-
ведених заходів, охо-
плених моніторингом, 
одиниць

854 108 186 156 217 187 3) здійснення моніторингу ре-
алізації проектів та проведення 
заходів для здійснення оцінки 
ефективності реалізації політи-
ки у молодіжній сфері 

  

 у тому числі:    
 Мінмолодьспорт 25 30 33 36 39 42  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
3000 500 550 600 650 700

 облдержадміністрації:  облдержадміні-
страції:

місцеві бюджети

 Вінницька 92 46 46  Вінницька  84,08 42,04 42,04
 Волинська  Волинська  
 Дніпропетровська  Дніпропетровська  
 Донецька  Донецька  
 Житомирська 333 33 60 70 80 90  Житомирська  
 Закарпатська  Закарпатська  
 Запорізька  Запорізька  
 Івано-Франківська  Івано-Франківська  
 Київська  Київська  
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська  Луганська  
 Львівська  Львівська  
 Миколаївська  Миколаївська  
 Одеська  Одеська  
 Полтавська  Полтавська  
 Рівненська  Рівненська  
 Сумська  Сумська  
 Тернопільська 100 20 20 20 20 20  Тернопільська  155,5 29,9 31,4 31,4 31,4 31,4
 Харківська  Харківська  
 Херсонська  Херсонська  
 Хмельницька  Хмельницька  
 Черкаська  Черкаська  
 Чернівецька  Чернівецька  
 Чернігівська 149 25 27 30 32 35  Чернігівська  
 Київська міськдерж-

адміністрація
 Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет

   Разом  3 239,58 529,9 623,44 631,4 723,44 731,4
   у тому числі державний  

бюджет 
3 000 500 550 600 650 700

    місцеві бюджети 239,58 29,9 73,44 31,4 73,44 31,4
 кількість поінформо-

ваної молоді, осіб
165110 25300 31120 35720 36150 36820 4) проведення заходів (у то-

му числі підготовка і видан-
ня інформаційних і методич-
них матеріалів, виготовлення 
і розміщення соціальних ро-
ликів і реклами) з метою ін-
формування молоді, зокрема 
вразливих категорій молоді 
та української молоді діаспо-
ри, про можливості, наявні та 
нові інструменти, її права та 
обов’язки для самореалізації, 
розвитку, участі та інтеграції 
у суспільне життя, а також ін-
формування суспільства про 
потреби молоді з числа осіб з 
інвалідністю

  

 у тому числі:    
 Мінмолодьспорт 4130 500 650 830 1000 1150  Мінмолодьспорт державний  

бюджет
2500 300 400 500 600 700
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 облдержадміністрації:  облдержадміні-

страції:
місцеві бюджети

 Вінницька  Вінницька  
 Волинська 3000 500 550 600 650 700  Волинська  149 20 24 28,5 34,5 42
 Дніпропетровська  Дніпропетровська  
 Донецька  Донецька  
 Житомирська 1700 300 320 340 360 380  Житомирська  
 Закарпатська  Закарпатська  
 Запорізька  Запорізька  
 Івано-Франківська 5000 1000 1000 1000 1000 1000  Івано-Франківська  316 59 60 62 65 70
 Київська  Київська  
 Кіровоградська  Кіровоградська  
 Луганська  Луганська  
 Львівська  Львівська  
 Миколаївська  Миколаївська  
 Одеська  Одеська  
 Полтавська  Полтавська  
 Рівненська 82000 10000 15000 19000 19000 19000  Рівненська  294,1 50 56 62,7 62,7 62,7
 Сумська  Сумська  
 Тернопільська 15000 3000 3000 3000 3000 3000  Тернопільська  65,88 12,64 13,31 13,31 13,31 13,31
 Харківська  Харківська  
 Херсонська  Херсонська  
 Хмельницька  Хмельницька  
 Черкаська  Черкаська  
 Чернівецька  Чернівецька  
 Чернігівська 54280 10000 10600 10950 11140 11590  Чернігівська  
 Київська міськдерж-

адміністрація
 Київська міськдерж-

адміністрація
місцевий бюджет

  165110 25300 31120 35720 36150 36820  Разом  3 324,98 441,64 553,31 666,51 775,51 888,01
  4130 500 650 830 1000 1150  у тому числі державний  

бюджет 
2500 300 400 500 600 700

  160980 24800 30470 34890 35150 35670   місцеві бюджети 824,98 141,64 153,31 166,51 175,51 188,01
Разом за  
завданням 8 

    10 978,54 1 700,92 1 987,67 2 206,46 2 445,53 2 637,96

 у тому числі    державний  
бюджет

9435 1435 1700 1900 2100 2300

    місцеві бюджети 1 543,54 265,92 287,67 306,46 345,53 337,96
9. Здійснен-
ня міжнародно-
го молодіжного 
співробітництва

чисельність моло-
ді або експертів мо-
лодіжної сфери, які 
відвідали міжнародні 
молодіжні заходи та 
проекти, осіб

100 10 15 20 25 30 участь українських молодіж-
них делегацій у міжнародних 
заходах (акціях, іграх, зма-
ганнях, конкурсах, засідан-
нях за круглим столом, деба-
тах, семінарах, виставках, се-
мінарах-тренінгах, тренінгах, 
конференціях, форумах, фес-
тивалях, пленерах, наметових 
таборах, походах та інших за-
ходах), у тому числі у рамках 
виконання програми «Моло-
діжний працівник» для обмі-
ну досвідом та сприяння інте-
грації молоді у світову і євро-
пейську молодіжну спільноту

Мінмолодьспорт державний  
бюджет

1 000 100 150 200 250 300

Разом за 
завданням 9

 100 10 15 20 25 30  Разом  1000 100 150 200 250 300

Усього за Про-
грамою 

    2 032 932,02 415 896,05 383 281,88 397 740,53 411 001,49 425 012,08

у тому числі    державний  
бюджет

1 270 499,5 290 799,9 240 499,9 243 399,9 246 399,9 249 399,9

    місцеві бюджети 745 226,64 121 654,97 139 340,81 150 899,45 161 160,41 172 171
    інші джерела 17 205,88 3 441,18 3 441,18 3 441,18 3 441,18 3 441,18

Додаток 3 
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021—2025 роки 

Найменування завдання Найменування показників виконання завдання Одиниця виміру усього
Значення показників

у тому числі за роками
2021 2022 2023 2024 2025

1. Підвищення рівня компетентностей молоді, у 
тому числі громадянських

1) відсоток молоді, яка підвищила рівень своїх компетентностей (знань, умінь, навичок, 
ставлень, тощо) для активної участі та інтеграції в суспільне життя

відсотків 69,33 13,26 13,63 13,95 14,15 14,31

у тому числі з метою:
розвитку громадянських компетентностей, у тому числі: —»— 53,41 10,3 10,55 10,76 10,87 10,93
- медіаграмотності —»— 47,35 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47
- правової спроможності осіб 110000 25000 25000 30000 30000
професійного та кар’єрного розвитку, в тому числі відсотків 6,14 1,16 1,19 1,23 1,26 1,3
кількість поінформованої молоді про діяльність у креативних індустріях осіб 11000 2000 2100 2200 2300 2400
відповідального ставлення до власного здоров’я відсотків 7,27 1,39 1,41 1,46 1,49 1,52
відповідального ставлення молоді до планування сім’ї та відповідального батьківства —»— 1,35 0,23 0,26 0,27 0,29 0,3
реінтеграції, адаптації та соціалізації в українському суспільному просторі —»— 1,17 0,21 0,22 0,23 0,25 0,26
2) чисельність молоді з тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Луган-
ській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, яка вступила на підготов-
чі курси до закладів вищої освіти, розміщених на територіях, де органи державної влади 
здійснюють свої повноваження в повному обсязі

осіб 3500 500 600 700 800 900

3) чисельність молоді з тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Луган-
ській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, яка вступила до закладів 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, розміщених на 
територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі 

—»— 10 000 2000 2000 2000 2000 2000

4) чисельність учнів з тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Луганській 
областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, які здобувають загальну серед-
ню освіту (у тому числі дистанційно) в закладах освіти, розміщених на територіях, де ор-
гани державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі

осіб 10 000 2000 2000 2000 2000 2000

5) частка молоді, яка не працює, не навчається, не набуває професійних навичок, у за-
гальній чисельності осіб віком 15—34 роки*

відсотків

__________
* Вік молоді, зазначений у показнику «зменшення частки молоді, яка не працює, не навчається, не набуває професійних навичок, у загальній чисельності осіб віком 15—34 роки (відсоток)» відповідає законодавству, де передбачено, що вік молоді в Україні становить 14—35 років. Водночас Держстат ви-
раховує цей показник за фактом здійсненого опитування у звітному періоді (наприклад, показника 2020 року ще немає), тому поставити прогнозні показники до 2025 року немає можливості.

6) частка дослідників віком до 40 років, у загальній кількості дослідників відсотків 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
у тому числі:
жінок —»— 50 50 50 50 50 50
чоловіків —»— 50 50 50 50 50 50

2. Підвищення рівня культури волонтерства се-
ред молоді

1) відсоток молоді, яка бере участь у волонтерській діяльності (у проектах та заходах) —»— 2,52 0,44 0,46 0,53 0,54 0,55
2) чисельність представників організацій, які залучають до своєї діяльності волонтерів, та 
фахівців, що популяризують волонтерську діяльність серед молоді, які підвищили рівень 
своєї фаховості для розвитку культури волонтерства серед молоді

осіб 13 881 2285 2471 2785 3045 3295

3. Активізація залучення молоді до процесів 
ухвалення рішень

1) чисельність представників органів учнівського та студентського самоврядування, моло-
діжних консультативно-дорадчих органів, які беруть участі у процесах ухвалення рішень

—»— 78 582 13 629 14 566 15 993 16 796 17 598

2) кількість молоді, поінформованої про безпосередні форми участі у процесах ухвален-
ня рішень

осіб 80 425 15 208 15 815 16 192 16 464 16 746

4. Зміцнення соціальної згуртованості молоді чисельність молоді, яка взяла участь у проектах у рамках здійснення обмінів молоддю в 
партнерстві з іншими державами та міжнародними організаціями

—»— 18 458 3307 3665 3641 3977 3868

5. Виконання  
програм для підготовки фахівців, які працюють 
з молоддю, у тому числі програми «Молодіж-
ний працівник»

чисельність представників інститутів громадянського суспільства та фахівців, які працю-
ють з молоддю, що пройшли навчання, у тому числі за програмою «Молодіжний праців-
ник»

—»— 27 192 5020 5319 5474 5616 5763

6. Забезпечення функціонування молодіжних 
центрів

1) відсоток молоді, залученої до діяльності державної установи «Всеукраїнський моло-
діжний центр»

відсотків 17,01 2,84 3,13 3,41 3,69 3,98

2) кількість обласних молодіжних центрів одиниць 19 19 19 19 19 19
3) чисельність представників молодіжних центрів, які отримали відповідні компетентності 
для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності

осіб 17 752 2977 3284 3557 3831 4103

7. Сприяння створенню умов для розвитку спро-
можності інститутів громадянського суспільства

1) відсоток молоді, яка підвищить рівень своєї активності та інтеграції в суспільне життя 
завдяки участі у проектах молодіжних та дитячих громадських організацій 

відсотків 60,6 11,94 12,07 12,16 12,2 12,23

2) чисельність представників, які працюють у молодіжних та дитячих громадських орга-
нізаціях та пройшли навчання для підвищення рівня їх компетентностей для роботи з мо-
лоддю

осіб 2803 455 507 576 614 651

3) чисельність дітей та молоді, залучених до проведення заходів молодіжної організації 
«Пласт — Національна скаутська організація України»

—»— 10 121 10 121

4) збільшення відсотка членів молодіжної організації «Пласт — Національна скаутська ор-
ганізація України»

відсотків 10 10

8. Здійснення експертно-аналітичних, інформа-
ційних та підсумкових оціночних заходів 

1) кількість досліджень/доповідей/ моніторингів щодо становища молоді в Україні одиниць 15 3 3 3 3 3
2) чисельність поінформованої молоді, зокрема вразливої категорії молоді та української 
молоді діаспори, про можливості, наявні та нові інструменти, її права та обов’язки для са-
мореалізації, розвитку, участі та інтеграції у суспільне життя

відсотків 1,56 0,24 0,29 0,34 0,34 0,35

9. Забезпечення міжнародного молодіжного 
співробітництва

чисельність молоді або експертів молодіжної сфери, які відвідали міжнародні молодіж-
ні заходи та проекти

осіб 100 10 15 20 25 30

__________
Примітка. Відсоток молоді вираховується від загальної кількості молоді в Україні, який станом на 1 січня 2020 р. становив 10 555 065 молодих людей.



9 червня 2021 року, середа, №109 www.ukurier.gov.ua 15

ДОКУМЕНТИ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 579

ЗМІНИ, 
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р.  
№ 778 «Деякі питання надання молодіжним та дитячим громадським організа-
ціям державної підтримки для виконання загальнодержавних програм і захо-
дів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї» (Офіційний вісник України, 2011 р.,  
№ 56, ст. 2241; 2016 р., № 21, ст. 828):

1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Державна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, затверджена поста-
новою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 453» (Офіційний ві-
сник України, 2018 р., № 48, ст. 1673).»;

2) у пункті 2 слова і цифри «на 2016—2020 роки, затвердженою постано-
вою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148» замінити словами 
і цифрами «на 2021—2025 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 
України від 2 червня 2021 р. № 579».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р.  
№ 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення про-
грам (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, 
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (Офіційний ві-
сник України, 2011 р., № 79, ст. 2917; 2013 р., № 64, ст. 2323; 2016 р., № 23, 
ст. 919; 2017 р., № 26, ст. 738; 2018 р.,  № 23, ст. 783, № 31, ст. 1091, № 46, ст. 
1610; 2019 р., № 26, ст. 918; 2021 р., № 13, ст. 539):

1) у пункті 2 постанови:
в абзаці четвертому слова і цифри «у 2016 році» замінити словами і цифра-

ми «у 2016, 2021 та 2022 роках»;
в абзаці п’ятому слова і цифри «у 2018 та 2019 роках» замінити словами і 

цифрами «у 2018, 2019, 2021 та 2022 роках»;
2) в абзаці третьому пункту 1 Порядку, затвердженого зазначеною постано-

вою, цифри і слово «2017—2019 роках» замінити цифрами і словами «2017—
2019 та 2021 роках».

3. У підпункті 2 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань моло-
ді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 
116 (Офіційний вісник України 2012 р., № 15, ст. 542; 2016 р., № 21, ст. 828; 
2017 р., № 26, ст. 738; 2018 р., № 25, ст. 899; 2019 р., № 26, ст. 918):

1) абзац перший викласти в такій редакції:
«2) виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» 

на 2021—2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 
червня 2021 р. № 579, зокрема:»;

2) в абзаці п’ятому слова і цифри «у 2017—2019 роках» замінити словами і 
цифрами «у 2017—2019 та 2021 роках».

4. Розділ «Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефек-
тивності» Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» 
на 2021—2025 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
23 грудня 2020 р. № 1669, викласти в такій редакції:

«Очікувані результати виконання Програми,  
визначення її ефективності

Виконання Програми забезпечить:
зростання чисельності молоді, яка бере участь у заходах неформальної осві-

ти та усвідомлює необхідність навчання протягом життя;
підвищення рівня компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо), у 

тому числі фінансової та цифрової грамотності, правової спроможності для ак-
тивної участі та інтеграції в суспільне життя, понад 69 відсотків молоді;

підвищення рівня медіаграмотності понад 47 відсотків молоді;
опанування нових знань та навичок, розвиток наявних та здобуття нових 

компетентностей з метою професійного розвитку та провадження підприєм-
ницької діяльності в Україні понад 6 відсотків молоді;

зменшення частки молоді, яка не працює, не навчається, не набуває про-
фесійних навичок, у загальній чисельності осіб віком 15—34 роки (відсотків);

зростання частки дослідників віком до 40 років у загальній кількості до-
слідників;

зростання чисельності молоді із сформованим відповідальним ставленням 
до власного здоров’я;

зменшення чисельності молоді, яка має соціально небезпечні захворювання, 
психічні розлади та різні форми залежності від психоактивних речовин, нарко-
тичних засобів, психотропних речовин, алкоголю та тютюнових виробів;

зростання чисельності молоді, яка має знання та навички з планування сім’ї 
та репродуктивного здоров’я;

підвищення рівня поінформованості суспільства про потреби молоді з числа 
осіб з інвалідністю та підвищення ступеня її інтеграції;

збільшення відсотка молоді з інвалідністю, яка бере участь у діяльності ін-
ститутів громадянського суспільства та молодіжних центрів, має досвід волон-
терської діяльності, користується формами безпосередньої участі;

підвищення рівня компетентностей під час участі у проектах та заходах, 
спрямованих на реінтеграцію молоді з тимчасово окупованих територій Украї-
ни у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Се-
вастополя, понад 123 тис. молодих людей;

вступ на підготовчі курси до закладів вищої освіти, розміщених на територі-
ях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обся-
зі, 3,5 тис. молоді з тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Лу-
ганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

вступ 10 тис. молоді з тимчасово окупованих територій України у Донецькій 
та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до за-
кладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої осві-
ти, розміщених на територіях, де органи державної влади здійснюють свої по-
вноваження в повному обсязі;

здобуття 10 тис. учнів з тимчасово окупованих територій України у Доне-
цькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 
загальної середньої освіти (у тому числі дистанційно) в закладах освіти, роз-
міщених на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повнова-
ження в повному обсязі;

взяття участі у волонтерській діяльності (у проектах та заходах) понад 2,5 
відсотка молоді;

залучення до своєї діяльності волонтерів та фахівців, які популяризують во-
лонтерську діяльність серед молоді, що підвищили рівень своєї фаховості для 
розвитку культури волонтерства серед молоді, понад 13 тис. представників ор-
ганізацій;

взяття участі у процесах ухвалення рішень понад 78 тис. представників ор-
ганів учнівського та студентського самоврядування, молодіжних консультатив-
но-дорадчих органів;

інформування понад 80 тис. молоді про форми безпосередньої участі у сус-
пільному житті;

взяття участі у проектах у рамках здійснення обмінів молоддю у партнер-
стві з іншими державами та міжнародними організаціями понад 18 тис. моло-
дих людей;

навчання, у тому числі за програмою «Молодіжний працівник», понад 27 
тис. представників інститутів громадянського суспільства та фахівців, які пра-
цюють з молоддю;

отримання відповідних компетентностей для підвищення рівня спроможнос-
ті та якості діяльності понад 17 тис. представників молодіжних центрів;

залучення до діяльності державної установи «Всеукраїнський молодіжний 
центр» понад 17 відсотків молоді;

збільшення на 55,6 відсотка молоді, яка підвищить рівень своєї активності 
та інтеграції в суспільне життя завдяки участі у проектах молодіжних та дитя-
чих громадських організацій, порівняно з 2020 роком;

навчання для підвищення рівня компетентностей для роботи з молоддю по-
над 2,5 тис. представників, які працюють у молодіжних та дитячих громадських 
організаціях;

інформування понад 1,5 відсотка молоді, зокрема вразливих категорій мо-
лоді та української молоді діаспори, про можливості, наявні та нові інструмен-
ти, її права та обов’язки для самореалізації, розвитку, участі та інтеграції у сус-
пільне життя.

Очікувані результати позитивно вплинуть на показники індексу участі мо-
лоді в суспільному житті, що сприятиме збільшенню відсотка молоді, яка бе-
ре участь у суспільному житті; зменшенню відсотка молоді, яка не бере жодної 
участі в суспільному житті; збільшенню відсотка молоді, яка знає про різні ін-
струменти участі та користується ними.

Оцінка стану виконання Програми проводиться Мінмолодьспортом у співп-
раці з науково-дослідними установами, іншими органами державної влади, ор-
ганами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, на 
основі залучення представників молоді як суб’єктів оцінювання та на основі ме-
тодики оцінки ефективності її виконання.

За результатами щорічної оцінки ефективності виконання Програми у разі 
потреби може здійснюватися перегляд її завдань та заходів.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 577 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 2 червня 2021 р. № 577

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 483 «Про 
затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового по-
ложення про фонд галузевих будівельних норм» (Офіційний вісник України, 2010 р., 
№ 47, ст. 1534; 2012 р., № 3, ст. 85):

1) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Центральний фонд будівельних норм (далі — центральний фонд) форму-

ється з метою зберігання контрольних примірників державних та галузевих буді-
вельних норм у паперовій формі.»;

у пункті 2:
абзац другий виключити;
абзац третій викласти в такій редакції:
«контрольний примірник будівельних норм — документ, що зареєстрований 

в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.»;
пункт 4 виключити;
у пункті 6 слова «що має статус базової організації з науково-технічної діяль-

ності у будівництві, на яке» замінити словами «на яку»;
у пункті 8:
абзац другий після слів «будівельних норм» доповнити словами 
«на паперових носіях»;
в абзаці восьмому слова «з науково-технічної діяльності» виключити;
у пункті 9:
в абзаці четвертому слова «щодо державних будівельних норм» замінити 

словами «про державні будівельні норми»;
абзаци шостий і сьомий виключити;
доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
«забезпечення режиму секретності під час користування документами, що 

містять інформацію з обмеженим доступом;».
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзаца-

ми десятим — шістнадцятим;
абзаци десятий — шістнадцятий виключити;
пункт 10 виключити;
2) у Типовому положенні, затвердженому зазначеною постановою:
абзац другий пункту 1 виключити;
підпункт 3 пункту 4 виключити;
підпункт 4 пункту 5 виключити;
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Утримувач фонду відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:
1) зберігання, систематизацію та актуалізацію наявних у фонді документів; 
2) проведення аналізу та узагальнення інформації про галузеві будівельні 

норми;
3) надання інформації про наявні у фонді документи, зокрема стосовно чин-

ності галузевих будівельних норм;
4) підготовку та передачу текстів галузевих будівельних норм до видання та 

публікації;
5) забезпечення режиму секретності під час користування документами, що 

містять інформацію з обмеженим доступом.».
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. № 543 «Про за-

твердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до 
будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність» (Офіційний ві-
сник України, 2010 р., № 50, ст. 1656; 2012 р., № 3, ст. 85; 2017 р., № 22, ст. 618; 
2018 р., № 40, ст. 1403; 2019 р., № 36, ст. 1272):

1) назву та пункт 1 постанови після слова «затвердження» доповнити сло-
вом «, реєстрації»;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:
назву та пункт 1 Порядку після слова «затвердження» доповнити словом  

«, реєстрації»;
пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Вимоги щодо побудови, викладення, оформлення та видання будівельних 

норм під час їх розроблення встановлюються Мінрегіоном.»;
пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
«3. Будівельні норми та зміни до них розробляються відповідно до технічно-

го завдання базовою організацією у будівництві, що у визначеному напрямі нау-
ково-технічної діяльності у будівництві виконує функції щодо здійснення робіт із 
нормування у будівництві (далі — виконавець робіт).

Виконавець робіт визначається суб’єктом нормування — Мінрегіоном або ін-
шим центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать 
питання з нормування у будівництві (далі — суб’єкт нормування).

У технічному завданні зазначаються вимоги до змісту, побудови, викладан-
ня, оформлення проекту будівельних норм та супроводжувальних документів до 
них, перелік підприємств, установ та організацій, що провадять діяльність у сфе-
рі будівництва, містобудування та архітектури, яким надається проект будівель-
них норм для вивчення і надання пропозицій, а також базова організація у будів-
ництві, що проводитиме перевірку проекту будівельних норм.

Проект технічного завдання оприлюднюється на офіційних веб-сайтах 
суб’єкта нормування та виконавця робіт.

Протягом десяти робочих днів після оприлюднення проекту технічного за-
вдання суб’єктом нормування приймаються пропозиції до проекту технічного за-
вдання у письмовій формі.

4. Технічне завдання на розроблення проекту державних і галузевих буді-
вельних норм погоджується Мінрегіоном та базовою організацією, що проводить 
перевірку проекту будівельних норм.

Технічне завдання на розроблення проекту галузевих будівельних норм та-
кож погоджується відповідним суб’єктом нормування.»;

пункти 5 і 6 виключити;
пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Проект будівельних норм та пояснювальна записка до нього оприлюдню-

ються виконавцем робіт на власному офіційному веб-сайті та надсилаються до:
суб’єкта нормування — для розміщення на офіційному веб-сайті такого 

суб’єкта;
підприємства, установи та організації, що провадять діяльність у сфері будів-

ництва, містобудування та архітектури відповідно до технічного завдання, — для 
вивчення і надання пропозицій.

Протягом десяти робочих днів після оприлюднення проекту будівельних 
норм суб’єктом нормування приймаються пропозиції до проекту будівельних 
норм у письмовій формі від фізичних і юридичних осіб.

Виконавець робіт аналізує подані пропозиції до проекту будівельних норм, 
складає протокол погодження позицій, в якому зазначаються обґрунтування при-
йняття чи відхилення поданих пропозицій, доопрацьовує проект з урахуванням 
зазначених пропозицій.

Проект будівельних норм, пояснювальна записка до нього та протокол пого-
дження позицій надсилаються суб’єктові нормування.»;

пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо в зазначений строк заінтересований орган не надіслав листа з викла-

денням своєї позиції щодо проекту будівельних норм, такі будівельні норми вва-
жаються погодженими без зауважень.»;

пункти 13 і 14 викласти в такій редакції:
«13. Суб’єктом нормування забезпечується встановлення відповідності про-

екту будівельних норм вимогам законодавства, забезпечення їх взаємоузгодже-
ності з іншими будівельними нормами та актуалізації.

Проект будівельних норм також підлягає перевірці на відповідність вимогам 
законодавства та взаємоузгодженість з іншими будівельними нормами базовою 
організацією у будівництві, визначеною технічним завданням. 

Оригінали проекту будівельних норм і пояснювальної записки разом з копі-
ями технічного завдання, протоколом погодження позицій суб’єкт нормування 
надсилає базовій організації, що проводить перевірку проекту будівельних норм.

14. Протягом 15 робочих днів після надходження проекту будівельних норм 
базова організація, що проводить перевірку такого проекту, подає суб’єктові нор-
мування висновок щодо відповідності проекту будівельних норм вимогам зако-
нодавства та його взаємоузгодженості з іншими будівельними нормами.»;

пункт 16 виключити;
пункт 17 викласти в такій редакції:
«17. Після надходження позитивного висновку базової організації, що про-

водить перевірку проекту будівельних норм, суб’єкт нормування формує спра-
ву будівельних норм.»;

пункт 21 доповнити абзацами такого змісту:
«Кодове позначення будівельних норм складається з:
елементів кодування відповідно до переліку, затвердженого Мінрегіоном;
реєстраційного номера, наданого їм під час затвердження;
чотирьох цифр року затвердження.
Державним будівельним нормам присвоюється індекс «ДБН», галузевим бу-

дівельним нормам — «ГБН».»;
пункти 23—25 викласти в такій редакції:
«23. Розроблення змін до будівельних норм, погодження, затвердження та 

реєстрація таких змін здійснюються згідно з цим Порядком.
24. Будівельні норми та зміни до них протягом одного місяця з дня їх затвер-

дження підлягають реєстрації.
Реєстрація будівельних норм, змін до них здійснюється Мінрегіоном шляхом 

внесення запису до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
25. Мінрегіон забезпечує розміщення на порталі Єдиної державної електро-

нної системи у сфері будівництва текстів державних будівельних норм у контр-
ольному стані (актуалізація документа в останній редакції із внесеними змінами).

Розміщення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будів-
ництва текстів галузевих будівельних норм у контрольному стані (актуалізація 
документа в останній редакції із внесеними змінами) забезпечують суб’єкти нор-
мування, що їх затвердили.».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 589 «Про за-
твердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у 
будівництві» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 53, ст. 1783; 2012 р., № 3, ст. 
85; 2017 р., № 69, ст. 2084):

1) у назві постанови та постановляючій частині слова «з науково-технічної ді-
яльності» виключити;

2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:
у назві Положення слова «з науково-технічної діяльності» виключити;
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Це Положення визначає основні завдання та функції базових організацій 

у будівництві (далі — базові організації).»;
пункти 2—5 викласти в такій редакції:
«2. Базові організації у своїй діяльності керуються Конституцією та закона-

ми України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міні-
стрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Базові організації визначаються Мінрегіоном із числа підприємств, установ 
та організацій, що можуть здійснювати функції щодо виконання робіт із норму-
вання у будівництві за визначеними напрямами.

4. Для включення до переліку базових організацій підприємство, установа 
та організація подає Мінрегіону заяву за встановленою Міністерством формою.

До заяви про включення до переліку базових організацій додаються докумен-
ти, що підтверджують спроможність здійснення функцій щодо виконання робіт 
із нормування у будівництві за відповідним напрямом або напрямами і містять:

інформацію щодо забезпечення персоналом (кількісний склад, рівень квалі-
фікації), зокрема відомості про осіб, яких планується залучати до розроблення 
проектів будівельних норм (з наданням копій документів про їх призначення/за-
лучення та професійний рівень);

відомості про власні або залучені акредитовані випробувальні лабораторії, 
що містять назву, місцезнаходження, номер атестата про акредитацію, строк дії 
атестата про акредитацію, сферу акредитації, види випробувань та статус випро-
бувальної лабораторії (з наданням копій підтвердних документів), якщо виконан-
ня робіт із нормування у будівництві потребує здійснення лабораторних дослі-
джень;

інформацію щодо показників діяльності (за останні три роки), в тому числі:
публікаційної активності, зокрема наукометричних показників, які використо-

вуються у міжнародній системі експертизи (за наявності);
результатів створення та використання об’єктів права інтелектуальної влас-

ності за роки діяльності за відповідним напрямом нормування (за наявності);
досвіду виконання заявником або його працівниками робіт із нормування у 

будівництві, а також робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури та міс-
тобудування.

5. Напрями науково-технічної діяльності у будівництві, за якими базова орга-
нізація виконує функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві (далі 
— напрями), визначаються за:

об’єктами нормування у будівництві відповідно до Закону України «Про бу-
дівельні норми»;

групами будівель та споруд (код згідно з Державним класифікатором буді-
вель та споруд ДК 018-2000);

основними вимогами до споруд відповідно до Закону України «Про будівель-
ні норми»;

умовами та технологіями будівництва;
групою споруд чи будівництва (код згідно з НК 004:2020 «Український класи-

фікатор нормативних документів»);
організацією та економікою будівництва.»;
пункт 6 виключити;
пункти 7—12 викласти в такій редакції:
«7. Для розгляду питання спроможності здійснення робіт із нормування у бу-

дівництві за відповідним напрямом або напрямами підприємствами, установами 
та організаціями Мінрегіон утворює експертну комісію, до складу якої включа-
ються відповідальні працівники заінтересованих центральних органів виконавчої 
влади, вчені та фахівці будівельної галузі.

Положення про експертну комісію затверджується Мінрегіоном.
Заяви щодо включення до переліку базових організацій розглядаються про-

тягом 80 днів.
Підставою для відмови у включенні до переліку базових організацій у будів-

ництві є:
недостовірність даних у документах, поданих заявником;
заява, подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
документи, подані заявником, оформлені з порушенням вимог, установлених 

пунктом 4 цього Положення.
8. Базова організація починає виконувати свої основні завдання та функції 

з дня набрання чинності наказом Мінрегіону про включення її до переліку базо-
вих організацій.

9. Базова організація подає щороку Мінрегіону актуальну інформацію, зазна-
чену в абзацах третьому — восьмому пункту 4 цього Положення.

У разі зміни відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань базова 
організація інформує про це Мінрегіон у триденний строк.

Перелік базових організацій разом з інформацією щодо юридичної особи 
розміщується на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівни-
цтва та офіційному веб-сайті Мінрегіону.

10. Підприємство, установа та організація виключається з переліку базових 
організацій за власним бажанням або на підставі висновку експертної комісії у 
разі невиконання функцій, визначених підпунктами 5 і 9 пункту 12 цього Поло-
ження.

11. Основним завданням базової організації є дослідне, нормативно-мето-
дичне та інформаційне забезпечення визначеного напряму діяльності.

12. Базова організація відповідно до основного завдання виконує такі функ-
ції:

1) збирає та узагальнює відомості про стан науково-технічного розвитку бу-
дівельної галузі на світовому і національному рівні;

2) розробляє проекти будівельних норм;
3) розглядає проекти будівельних норм, розроблені іншими базовими орга-

нізаціями;
4) перевіряє проекти будівельних норм щодо відповідності вимогам законо-

давства, забезпечує їх взаємоузгодженість та актуалізацію;
5) проводить на безоплатній основі моніторинг будівельних норм, надає 

роз’яснення, консультації, інформаційну підтримку;
6) висвітлює результати своєї діяльності у фахових виданнях, на конферен-

ціях, симпозіумах, семінарах тощо;
7) вносить пропозиції щодо пріоритетів наукових досліджень з питань норму-

вання, що проводяться за рахунок бюджетних коштів;
8) досліджує питання провадження науково-технічної діяльності, готує про-

позиції щодо доцільності, умов та порядку впровадження новітніх технологій;
9) готує за визначеним напрямом діяльності та подає щороку до Мінрегіону 

науково-аналітичний звіт за результатами аналізу питань, що потребують унор-
мування, та аналізу пропозицій інших базових організацій, органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб.».



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

ДОКУМЕНТИ   
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 2 червня 2021 р. № 559-р 

Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття  
посади заступника Державного секретаря  

Кабінету Міністрів України
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 

оголосити з 3 червня 2021 р. конкурс на зайняття посади заступника Державного се-
кретаря Кабінету Міністрів України з визначенням умов проведення конкурсу згід-
но з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 559-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади 

заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України
Загальні умови

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

жавним секретарем Кабінету Міністрів України;
2) виконання обов’язків Державного секретаря Кабінету Міністрів України в ра-

зі його відсутності та відсутності першого заступника Державного секретаря Кабіне-
ту Міністрів України;

3) спрямування, координація і контроль роботи структурних підрозділів Секрета-
ріату Кабінету Міністрів України;

4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 34 100 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

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

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування сти-
мулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призна-
чення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом 
повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або 
переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з пра-
вом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

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; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкур-
су на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,  
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-
ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з до-

датком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява по-
дається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 9 червня 2021 р. виключно через Єдиний 
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 14 червня 2021 р., 9 година.
Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення пере-

можця (переможців) конкурсу — дистанційно в режимі відеоконференції (з викорис-
танням електронної платформи Cisco Webex).

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-
би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Сажин Кате-
рина Володимирівна (044) 256-00-94, sazhyn@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 структур-
них підрозділів в органах місцевого самоврядування чи 
досвід роботи на керівних посадах у сферах європейської 
та/або євроатлантичної інтеграції, координації міжнарод-
ної технічної допомоги та/або міжнародного співробітни-
цтва — не менше трьох років

3. Володіння дер-
жавною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння 
іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією 
з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяль-
ності і розвитку організації та встановлення її чітких ці-
лей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробіт-
ників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на са-
мовіддану роботу, досягнення індивідуального та команд-
ного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти ре-
зультативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові 
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприй-
мати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на ау-
диторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пе-
реконливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфе-
ри державної по-
літики

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

4. Стратегічне ба-
чення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальнос-
ті, розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концепту-
альне бачення на конкретні задачі та показники їх вико-
нання, чіткі та послідовні плани дій;

- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління зміна-
ми та інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригува-
ти плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, іннова-
ційні ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання пра-
вил етичної пове-
дінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та пра-
вила етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення канди-
дата негативно вплине на суспільну довіру до держав-
ної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та 
інші обмеження, встановлені Законом України «Про запо-
бігання корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне мис-
лення

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

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання  
законодавства

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

2. Знання у сфе-
рі європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції

- основні засади функціонування Європейського Союзу та 
його інституцій;
- особливості національної системи координації та органі-
зації процесу європейської інтеграції України;
- основні засади функціонування Організації Північноат-
лантичного договору;
- особливості національної системи координації та органі-
зації процесу євроатлантичної інтеграції України

3. Знання у сфері 
міжнародних від-
носин та коорди-
нації міжнарод-
ної технічної    до-
помоги

- особливості підготовки зустрічей керівництва держави з 
міжнародними партнерами;
- особливості трирівневої системи координації міжнарод-
ної технічної допомоги;
- проектний цикл підготовки інвестиційних проектів з між-
народними фінансовими організаціями

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 560-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу  
на зайняття посади заступника Голови 

Державного агентства автомобільних доріг 
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України Про державну 

службу» оголосити з 3 червня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади заступ-
ника Голови Державного агентства автомобільних доріг з визначенням умов прове-
дення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 560-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади 

заступника Голови Державного агентства автомобільних доріг
Загальні умови

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

вою Укравтодору;
2) забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства 

та здійснення державного управління автомобільними дорогами загального корис-
тування державного значення;

3) здійснення інших повноважень у відповідній сфері, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

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

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування сти-
мулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, 
ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призна-
чення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом 
повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або 
переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з пра-
вом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

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; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкур-
су на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,  
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-
ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з до-

датком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява по-
дається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 9 червня 2021 р. виключно через Єдиний 
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 16 червня 2021 р.,  
9 година.

Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Місце співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення переможця (пере-

можців) конкурсу — м. Київ, просп. Перемоги, 14, каб. 501.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-

би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Сажин Кате-
рина Володимирівна (044) 256-00-94, sazhyn@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 кате-
горії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівни-
ків структурних підрозділів в органах місцевого са-
моврядування чи досвід роботи на керівних посадах 
у сфері дорожнього господарства та здійснення дер-
жавного управління автомобільними дорогами за-
гального користування державного значення — не 
менше трьох років

3. Володіння державною  
мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння іноземною  
мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією  
з офіційних мов Ради Європи (англійська або фран-
цузька)

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 спів-
робітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей 
на самовіддану роботу, досягнення індивідуального 
та командного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти 
результативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та 
впливові сторони, розбудовувати партнерські від-
носини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, 
сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матері-
ал на аудиторію;
- здатність впливати на думку інших, використовую-
чи переконливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфери дер-
жавної 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 
відповідній 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 відпо-
відальності, розуміння середньо- та довгостроко-
вих цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покра-
щень у сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концеп-
туальне бачення на конкретні задачі та показники їх 
виконання, чіткі та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під 
час формування, впровадження та оцінювання дер-
жавної політики

5. Управління змінами та 
інновації

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

6. Доброчесність та до-
тримання правил етич-
ної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та 
правила етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечес-
ність та/або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення 
кандидата негативно вплине на суспільну довіру до 
державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтер-
есів та інші обмеження, встановлені Законом Укра-
їни «Про запобігання корупції», та утримуватися від 
їх порушення

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»;
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 561-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття  
посади заступника Голови Державного  

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

оголосити з 3 червня 2021 р. конкурс на зайняття посади заступника Голови Дер-
жавного агентства з питань кіно з визначенням умов проведення конкурсу згідно з 
додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 561-р

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття посади 

заступника Голови Державного агентства з питань кіно
Загальні умови

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

ловою Держкіно;
2) забезпечення реалізації державної політики у сфері кінематографії;
3) здійснення інших повноважень у відповідній сфері, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

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

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування сти-
мулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призна-
чення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом 
повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або 
переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з пра-
вом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

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; 2020 р., № 17, ст. 676);

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; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-
ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.
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ДОКУМЕНТИ
Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з до-

датком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява по-
дається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 9 червня 2021 р. виключно через Єдиний 
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 17 червня 2021 р., 9 година.
Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Місце проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення пере-

можця (переможців) конкурсу — м. Київ, вул. І. Франка, 19.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-

би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Колч Олек-
сандр Павлович (044) 256-00-97, kolch@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 структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері кінематографії — не мен-
ше трьох років

3. Володіння 
державною мо-
вою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння 
іноземною мо-
вою

- володіння іноземною мовою, яка є однією 
з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяль-
ності і розвитку організації та встановлення її чітких ці-
лей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробіт-
ників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на са-
мовіддану роботу, досягнення індивідуального та команд-
ного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти резуль-
тативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові 
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприй-
мати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на ау-
диторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пе-
реконливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфе-
ри державної по-
літики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній 
сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відпо-
відній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх за-
лучення до формування/реалізації політики у відповід-
ній сфері

4. Стратегічне  
бачення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуаль-
не бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, 
чіткі та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час 
формування, впровадження та оцінювання державної по-
літики

5. Управління  
змінами та  
інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригува-
ти плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, іннова-
ційні ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання пра-
вил етичної по-
ведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та прави-
ла етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення канди-
дата негативно вплине на суспільну довіру до держав-
ної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та 
інші обмеження, встановлені Законом України «Про запо-
бігання корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне мис-
лення

- 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»;
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 562-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу  
на зайняття посади заступника Голови  

Державного агентства резерву 
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну 

службу» оголосити з 3 червня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади заступ-
ника Голови Державного агентства резерву з визначенням умов проведення конкур-
су згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 562-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади 

заступника Голови Державного агентства резерву
Загальні умови

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

вою Держрезерву;
2) забезпечення реалізації державної політики у сфері державного матеріально-

го резерву;
3) здійснення інших повноважень у відповідній сфері, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

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

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування сти-
мулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призна-
чення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом 

повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або 
переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з пра-
вом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

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; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкур-
су на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,  
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-
ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з до-

датком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява по-
дається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 9 червня 2021 р. виключно через Єдиний 
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 15 червня 2021 р., 9 година.
Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення пере-

можця (переможців) конкурсу — дистанційно в режимі відеоконференції (з викорис-
танням електронної платформи Zoom).

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-
би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Герман Ганна 
Юріївна (044) 256-00-94, herman@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 структур-
них підрозділів в органах місцевого самоврядування чи 
досвід роботи на керівних посадах у сфері державного 
матеріального резерву — не менше трьох років

3. Володіння 
державною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння 
іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних 
мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяль-
ності і розвитку організації та встановлення її чітких ці-
лей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співро-
бітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на 
самовіддану роботу, досягнення індивідуального та ко-
мандного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти ре-
зультативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливо-
ві сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, 
сприймати та викладати 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 відповід-
ній 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 за-
лучення до формування/реалізації політики у відповід-
ній сфері

4. Стратегічне бачення - бачення загальної картини у сфері своєї відповідаль-
ності, розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концепту-
альне бачення на конкретні задачі та показники їх вико-
нання, чіткі та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час 
формування, впровадження та оцінювання державної 
політики

5. Управління змінами 
та інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригу-
вати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, іннова-
ційні ідеї та підходи

6. Доброчесність та 
дотримання правил 
етичної поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та пра-
вила етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність 
та/або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення канди-
дата негативно вплине на суспільну довіру до держав-
ної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та 
інші обмеження, встановлені Законом України «Про за-
побігання корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне мис-
лення

- 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»;
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 563-р 
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посади першого заступника Голови 

Державного агентства лісових ресурсів
Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу» 

оголосити з 3 червня 2021 р. конкурс на зайняття посади першого заступника Голо-
ви Державного агентства лісових ресурсів з визначенням умов проведення конкур-
су згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 2 червня 2021 р. № 563-р
УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття посади першого  
заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів

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

вою Держлісагентства;
2) виконання обов’язків Голови Держлісагентства в разі його відсутності;
3) забезпечення реалізації державної політики у сфері лісового та мисливсько-

го господарства;
4) здійснення інших повноважень у відповідній сфері, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 28 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

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

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування сти-
мулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призна-
чення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом 
повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або 
переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з пра-
вом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

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; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкур-
су на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,  
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 

на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-
ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з до-

датком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява по-
дається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 9 червня 2021 р. виключно через Єдиний 
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 17 червня 2021 р., 9 година.
Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення пере-

можця (переможців) конкурсу — дистанційно в режимі відеоконференції (з викорис-
танням електронної платформи Cisco Webex Meetings).

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-
би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Колч Олек-
сандр Павлович (044) 256-00-97, kolch@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 структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері лісового та мисливського 
господарства — не менше трьох років

3. Володіння дер-
жавною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння іно-
земною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією 
з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльнос-
ті і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і за-
вдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на само-
віддану роботу, досягнення індивідуального та командно-
го результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти результа-
тивністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація та  
взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові 
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприйма-
ти та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на ау-
диторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пере-
конливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння сфе-
ри державної 
політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній 
сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповід-
ній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залу-
чення до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4. Стратегічне  
бачення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у сфе-
рі своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне 
бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління  
змінами та 
інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригува-
ти плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інновацій-
ні 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 
небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобіган-
ня корупції», та утримуватися від їх порушення

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

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 567 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 7 жовтня 2009 р. № 1234 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р.  

№ 1234 «Про межі акваторії морського порту Рені» (Офіційний вісник України,  
2009 р., № 90, ст. 3045; 2013 р., № 44, ст. 1579) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 червня 2021 р. № 567

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток до постанови  

Кабінету Міністрів України  
від 7 жовтня 2009 р. № 1234

1. У тексті додатка слова «водний простір» замінити словами «частину водного 
об’єкта», а слово «рахуючи» — словом «починаючи».

2. У примітці до додатка слова «морського порту» замінити словами «морсько-
го порту Рені».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 568 
Київ

Про внесення зміни в додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 7 жовтня 2009 р. № 1208
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня  

2009 р. № 1208 «Про межі акваторії морського порту Ізмаїл» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2009 р., № 88, ст. 2974; 2013 р., № 44, ст. 1579), замінивши слова «водний про-
стір Кілійського гирла р. Дунай» словами «частину водного об’єкта р. Дунай (Кілій-
ське гирло)».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Відповідно до вимог ст. ст. 111-112, 276-278 та 

глави 11 КПК України повідомляю, що 30.04.2021 
у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 
23.12.14 за № 42014110350000412 за підозрою По-
луектова Є. В. у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 408, та за фактом вчинення злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, складено письмо-
ве повідомлення про зміну раніше повідомленої  
підозри, згідно з яким Полуектов Єгор Володимиро-
вич, 25.05.1983 р.н., уродженець м. Житомир, заре-
єстрований та проживаючий за адресою: Автономна 
Республіка Крим, Сакський район, село Вітине, ву-
лиця Степна, 8, квартира 3, підозрюється у вчинен-
ні державної зради, тобто у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, та у вчиненні дезер-
тирства, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Полуектов Єгор Володимирович, 

25.05.1983 р.н., зареєстрований та проживаючий за 
адресою: Автономна Республіка Крим, Сакський ра-
йон, село Вітине, вулиця Степна, 8, квартира 3, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК Укра-
їни, викликається на 10 год. 00 хв. 15, 16, 17 черв-
ня 2021 року до слідчого СВ Управління СБ Украї-
ни в Житомирській області Коршака Ю. А. в каб. 15 
(тел. 405-268) для допиту та проведення інших не-
обхідних процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 42014110350000412 у якості підозрювано-
го у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 408 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваний Шепетіло В’ячеслав Юрійович, 

14.12.1989 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 14 червня 
2021 року о 10 год. 00  хв. в каб. № 445 (м. Київ, 
пров. Аскольдів, 3-А) до слідчого  2 відділу 1 управ-
ління досудового розслідування Головного слідчо-
го управління СБУ старшого лейтенанта юстиції Ще-
бет М. Р. (тел. 044-281-51-58) для проведення допи-
ту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22020000000000123.

Повістка про виклик
Підозрюваний Шепетіло В’ячеслав Юрійович, 

14.12.1989 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 15 червня 
2021 року о 10 год. 00  хв. в каб. № 445 (м. Київ, 
пров. Аскольдів, 3-А) до слідчого  2 відділу 1 управ-
ління досудового розслідування Головного слідчо-
го управління СБУ старшого лейтенанта юстиції Ще-
бет М. Р. (тел. 044-281-51-58) для проведення допи-
ту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22020000000000123.

Повістка про виклик
 Підозрюваний Шепетіло В’ячеслав Юрійович, 

14.12.1989 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 16 червня 
2021 року о 10 год. 00  хв. в каб. № 445 (м. Київ, 
пров. Аскольдів, 3-А) до слідчого  2 відділу 1 управ-
ління досудового розслідування Головного слідчо-
го управління СБУ старшого лейтенанта юстиції Ще-
бет М. Р. (тел. 044-281-51-58) для проведення допи-
ту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 22020000000000123.

Повістка про виклик

Підозрюваний Кузнєцов Денис Ігорович, 
04.05.1982 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 14 червня 
2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ Укра-
їни Атаманюка О. С. у каб. 444 за адресою: м. Ки-
їв, пров. Аскольдів, буд. 3-А (тел. 044-281-51-58) для 
допиту як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 22020000000000179 від 30.07.2020.

Повістка про виклик

Підозрюваний Кузнєцов Денис Ігорович, 
04.05.1982 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 15 червня 
2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ Укра-
їни Атаманюка О. С. у каб. 444 за адресою: м. Ки-
їв, пров. Аскольдів, буд. 3-А (тел. 044-281-51-58) для 
допиту як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 22020000000000179 від 30.07.2020.

Повістка про виклик

Підозрюваний Кузнєцов Денис Ігорович, 
04.05.1982 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 16 червня 
2021 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ Укра-
їни Атаманюка О. С. у каб. 444 за адресою: м. Ки-
їв, пров. Аскольдів, буд. 3-А (тел. 044-281-51-58) для 
допиту як підозрюваного у кримінальному прова-
дженні № 22020000000000179 від 30.07.2020.

Повістка про виклик

Підозрюваний Єгоров Ігор Анатолійович, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 138, 139 КПК Укра-
їни викликається на 10 год. 00 хв. 14 червня 2021 
року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБУ Христо-
форова В. Ф. у каб. 449 за адресою: м. Київ, пров. 
Аскольдів, буд. 3-А (тел. 0973464007) для допи-
ту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№22020000000000189 від 10.08.2020.

Повістка про виклик

Підозрюваний Єгоров Ігор Анатолійович, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 138, 139 КПК Укра-
їни викликається на 10 год. 00 хв. 15 червня 2021 
року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБУ Христо-
форова В. Ф. у каб. 449 за адресою: м. Київ, пров. 
Аскольдів, буд. 3-А (тел. 0973464007) для допи-
ту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№22020000000000189 від 10.08.2020.

Повістка про виклик

Підозрюваний Єгоров Ігор Анатолійович, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135, 138, 139 КПК Укра-
їни викликається на 10 год. 00 хв. 16 червня 2021 
року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБУ Христо-
форова В. Ф. у каб. 449 за адресою: м. Київ, пров. 
Аскольдів, буд. 3-А (тел. 0973464007) для допи-
ту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№22020000000000189 від 10.08.2020.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Генко Максима Геннадійовича, 31.08.1983 
року народження, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Варненська, 2/2,  
кв. 115, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні з роз-
гляду кримінального провадження в порядку спеціального судового провадження стосов-
но Генко М. Г., обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 258-5 КК 
України, яке відбудеться 16.06.2021 о 10 год. 10 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

Тимошенко Леонід Павлович, 03.10.1959 р.н., уродженець аулу Хатукай Красногвардійського 
району Краснодарського Краю (Росія), з останнім місцем реєстрації та проживання: Івано-Фран-
ківська обл., м. Коломия, вул. Палія, буд. 28, кв. 141, відповідно до ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни, вам необхідно з’явитись 14.06.2021 о 10 год. 00 хв. до слідчого Четвертого слідчого відділу (з 
дислокацією у м. Івано-Франківську) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові Мосійчука С. М. (адре-
са: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11, приміщення Івано-Франківської обласної про-
куратури) для участі у проведенні допиту як підозрюваного та інших слідчих діях у кримінально-
му провадженні №42013090780000012 від 01.03.2013, за п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 187,  
ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 408 КК України (в редакції Закону за 2013 рік). Наслідки та поважні причини не-
прибуття особи на виклик визначені ст.ст. 138-139 КПК України.

Втрачене посвідчення учасника 

бойових дій УБД  за номером 

027970, видане Міністерством 

у справах ветеранів  

28 квітня 2021 р. на ім’я  

Абдулгадіров Різван,  

вважати недійсним.

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України: 
Обвинуваченому Крилову Віктору Олександровичу, 09.04.1987 р.н., 
проживаючому за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Івана 
Франка, 7, кв. 146, необхідно з’явитися в судове засідання, яке від-
будеться 16.06.2021 о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засі-
дань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду пе-
редбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

 Суддя В. М. Коваленко

Я, Орлова O. A., приватний нотаріус Києво-Святошинського 
районного нотаріального округу Київської області, повідомляю, 
що мною відкрита спадкова справа після смерті 20 січня 2021 
Шатковського Антона Михайловича, 01 лютого 1944 року на-
родження.

Рекомендую до 20 липня 2021 року всім спадкоємцям, які 
мають право на спадщину, звернутися за адресою місця збері-
гання спадкової справи: вулиця Єдності, буд. 2, пр.100, с. Крю-
ківщина, Києво-Святошинський район, Київська область,08136, 
Україна, тел.+38 0504769071.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
21.05.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального 

округу Луганської обл. Глаговською О. В. була заведена спадкова справа після смер-
ті Марченко Галини Володимирівни, 23.02.1954 р.н., яка померла 02.01.2020 р., місце 
народження: Білгородська обл., Ракитянський р-н, с. Ракитне. Для встановлення ко-
ла спадкоємців, які бажають прийняти спадщину в тому числі, які були зареєстровані 
з померлою на день її смерті, та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а 
також спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до приватного но-
таріуса Глаговської О. В., за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менде-
лєєва, 31/1, інакше спадщина буде видана ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли 
спадщину, подавши заяву нотаріусу.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 569 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 24 вересня 2008 р. № 854
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. 

№ 854 «Про межі акваторії спеціалізованого морського порту Ольвія» (Офіційний ві-
сник України, 2008 р., № 73, ст. 2458; 2013 р., № 44, ст. 1579; 2017 р., № 13, ст. 363) 
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 червня 2021 р. № 570 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 28 грудня 2016 р. № 1069  
і від 23 грудня 2020 р. № 1340

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 «Про 

затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового на-
гляду здійснюють державний ринковий нагляд» (Офіційний вісник України, 2017 р., 
№ 50, ст. 1550) і від 23 грудня 2020 р. № 1340 «Деякі питання функціонування ор-
ганів архітектурно-будівельного контролю та нагляду» (Офіційний вісник України,  
2021 р., № 4, ст. 214) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2021 р. № 570

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 28 грудня 2016 р. № 1069 і від 23 грудня 2020 р. № 1340
1. Доповнити перелік видів продукції, щодо яких органи державного ринкового 

нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затверджений постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., 
№ 50, ст. 1550), пунктом 171 такого змісту:
«171. Будівельні 
вироби

постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 
2006 р. № 1764 «Про затвердження Технічного ре-
гламенту будівельних виробів, будівель і споруд»

ДІАМ».

2. Пункт 4 Положення про Державну інспекцію архітектури та містобудуван-
ня України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня  

2020 р. № 1340 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 4, ст. 214), доповнити підпунк-
том 21 такого змісту:

«21) здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 березня 2021 р. № 276-р 
Київ

Про затвердження плану  
пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

1. Затвердити план пріоритетних дій Уряду на 2021 рік (далі — план дій), що до-
дається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити:
виконання плану дій в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті Укра-

їни на 2021 рік;
розроблення у двотижневий строк деталізованих заходів, якими передбачати-

меться поетапне виконання завдань, визначених планом дій, та внесення їх до елек-
тронної системи моніторингу і контролю його виконання;

супроводження у Верховній Раді України законопроектів, спрямованих на вико-
нання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Ка-
бінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 471, згідно з переліком, що дода-
ється;

погодження протягом 10 днів проектів актів, розроблених на виконання плану дій;
включення інформації про виконання плану дій до звіту про хід і результати вико-

нання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2021 рік.
3. Секретаріатові Кабінету Міністрів України забезпечити організацію моніторингу 

виконання плану дій на єдиному веб-порталі електронного урядування.
Перенесення строку виконання завдання у межах календарного року або зміна 

відповідального виконавця здійснюється за рішенням урядового комітету відповід-
но до пропозицій, поданих Секретаріатові Кабінету Міністрів України відповідальним 
виконавцем із зазначенням підстав такої зміни.

Пропозиції щодо виключення, уточнення змісту кроку та/або індикатора подають-
ся відповідальними виконавцями Секретаріатові Кабінету Міністрів України для роз-
гляду таких пропозицій у разі доцільності на засіданні Кабінету Міністрів України за 
поданням Міністра Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Із планом пріоритетних дій, затвердженим розпорядженням уряду,  

можна ознайомитись на сайті «УК».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 2 червня 2021 р. № 536-р 
Київ

Про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності

У зв’язку з неналежним виконанням службових обов’язків (порушенням встанов-
леного порядку повідомлення про свій виїзд з України) оголосити догану начальнику 
Об’єкта № 1 Кабінету Міністрів України Барковському Юрію Анатолійовичу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-prioritetnih-dij-uryadu-na-2021-s240321
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова правління Фонду загальнообов’язкового  

державного соціального страхування України  
на випадок безробіття  
від 28.05.2021  № 13

Звіт  
 про виконання бюджету  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття на 2020 рік

№ з/п Статті Затверджено 
(тис. грн)

Виконання  
(тис. грн) %

1. Залишок коштів на початок року 1 252 619,2 1 252 619,2 100,0
2. Доходи поточного року — всього: 23 763 702,6 22 421 939,1 94,4
 з них:    

2.1. Страхові внески 13 572 198,3 13 711 553,4 101,0
2.2. Інші надходження 138 564,8 139 574,0 100,7
2.3. Кошти Державного бюджету України — всього: 10 052 939,5 8 570 811,7 85,3
 з них:    

2.3.1. на соціальний захист працівників, що вивільняються у зв’язку з виведенням  
з експлуатації Чорнобильської АЕС 911,2 591,4 64,9

2.3.2. на компенсацію роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 800,0 0,0 0,0

2.3.3.
на фінансову допомогу Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою рес-
піраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її на-
слідками для виплати по частковому безробіттю 

2 803 000,0 2 780 408,1 99,2

2.3.4.
на фінансову допомогу Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою рес-
піраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її на-
слідками на поворотній основі 

1 277 000,0 1 277 000,0 100,0

2.3.5.
на фінансову допомогу Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду боротьби з гострою рес-
піраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її на-
слідками для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю

4 171 228,3 3 865 852,6 92,7

2.3.6.
на надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання на пе-
ріод здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

1 800 000,0 646 959,6 35,9

3. Усього доходів (разом із залишком коштів на початок року) 25 016 321,8 23 674 558,3 94,6
4. Усього видатків 24 852 746,1 23 187 640,7 93,3

4.1.
Матеріальне забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги та заходи 
сприяння зайнятості, профілактика настання страхових випадків, допомога  
по частковому безробіттю

16 902 830,2 16 525 957,6 97,8

4.2.
Допомога по частковому безробіттю на період карантину за рахунок фінансової 
допомоги, яка вилілена із  фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 

2 803 000,0 2 779 920,8 99,2

4.3.
Надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання на пе-
ріод здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з ме-
тою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

1 800 000,0 646 398,7 35,9

4.4. Інформаційно-аналітичні системи державної служби зайнятості 61 100,0 38 050,4 62,3

4.5. Утримання та забезпечення діяльності  державної служби зайнятості, Інституту  
підготовки кадрів державної служби зайнятості,  управління Фондом 3 285 815,9 3 197 313,2 97,3

5. Залишок коштів (з урахуванням необхідності забезпечення резерву) 163 575,7 486 917,6 297,7
 з них:    

5.1. резерв Фонду 163 575,7 0,0 0,0

5.2. невикористані кошти Держбюджету, які були спрямовані Фонду відповідно до по-
станов КМУ від 27.04.2020 № 308 та від 09.12.2020 № 1232 0,0 1 048,1 0,0

5.3. залишок коштів Фонду 0,0 485 869,5 0,0

Інформація
про виконання бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття на 2020 рік

Бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) на 2020 
рік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2020 р. № 243.

Звіт про виконання  бюджету  Фонду на 2020 рік затверджено правлінням  Фонду 28 травня 2021 року.
Публічне представлення звіту про виконання бюджету Фонду на 2020 рік відбудеться 07.07.2021 о 12:00 у приміщенні Міністер-

ства соціальної політики України за адресою: вул. Еспланадна, 8/10, к. 1907. 

Державний центр зайнятості

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Яковенко Сергій Миколайович, 09.04.1974 р.н., уродженець  с. Зориківка Мілов-
ського району Луганської області, зареєстрований за адресою: м. Донецьк, пр. Дзержинського, 6,  
кв. 172, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. В. Василевської, буд. 8, кв. 51, відповідно до ви-
мог ст. ст. 113, 133, 135, 138, 139, 297-5 КПК України викликається із захисником 14.06.2021 на 09 год. 
00 хв. до слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масови-
ми протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Гончарука І. В. у службовий кабінет  
№ 521 за адресою: м. Київ,  вул. Борисоглібська, 18, для проведення процесуальних дій, пов’язаних із 
завершенням досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України у кримінальному провадженні 
№ 42016000000002532  від 26.09.2016 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК 
України. 

Інформую, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.03.2021 надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні відносно під-
озрюваного Яковенка Сергія Миколайовича, який ухиляється від органів досудового розслідування і суду, у 
зв’язку із чим перебуває у розшуку. 

Відповідно до статті 138 КПК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик.
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Відповідно до ст. 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик.
1. Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наяв-

не підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається гро-
шове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випад-
ку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка мо-
же бути застосовано привід.  

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 
на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у між-
народний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до статті 297-5 КПК України. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному 
при здійсненні спеціального досудового розслідування. 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надси-
лаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Гене-
рального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюва-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Куліков Валерій Володимирович,

який працює за адресою: вул. Велика Морська, 4,  
м. Севастополь, 99011, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 Кримінального процесуального кодексу України Вам 
необхідно з’явитися 16.06.2021 о 10 год. 00 хв. до Офі-
су Генерального прокурора за адресою: м. Київ, вул. Різ-
ницька, 13/15, каб. № 1408Б (моб. тел. +380984255707) 
для допиту як підозрюваного і проведення інших слід-
чих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42021000000000025 від 12.01.2021

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи  
на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на ви-
клик є:

1) затримання, тримання під вартою або відбування 
покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові 
події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом три-
валого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови 
неможливості тимчасово залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших 
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, по-
терпілий, цивільний відповідач, представник юридичної 
особи, щодо якої здійснюється провадження який був у 
встановленому КПК України порядку викликаний (зокре-
ма, наявне підтвердження отримання ним повістки про 
виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), 
не з’явився без поважних причин або не повідомив про 
причини свого неприбуття, на нього накладається гро-
шове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру міні-
мальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімаль-
ної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик 
слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї 
статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може 
бути застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий не-
суть відповідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора 
чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на 
виклик без поважної причини більше як два рази) підо-
зрюваним, обвинуваченим, який перебуває поза межа-
ми України, є підставою для здійснення спеціального до-
судового розслідування чи спеціального судового про-
вадження.

Прокурор відділу 18/1/1 Офісу Генерального  
прокурора Нечиталюк Михайло Михайлович

ОГОЛОШЕННЯ
Міністерство молоді та спорту України оголошує 

конкурс про надання спортивним федераціям стату-
су національної з видів спорту: 

Неолімпійські види спорту: 
1. спортивна аеробіка, 
2. кіберспорт (електронний спорт), 
3. пляжний футбол,
4. пляжний гандбол, 
5. футзал. 
Позбавлення спортивної федерації статусу націо-

нальної з неолімпійських видів спорту: 
1. американський футбол (розгляд звернення гро-

мадської організації), 
2. практична стрільба (розгляд звернення громад-

ської організації). 
Документи приймаються протягом 30 днів з дня 

оголошення конкурсу за адресою: м. Київ, вул. 
Еспланадна, 42, кабінет 516 

понеділок — п’ятниця: з 10:00 до 15:00 
Надання додаткової інформації — Душинська 

Олеся Вікторівна 
(тел. для довідок: +380442890998) 
Засідання комісії відбудеться протягом 

п’ятнадцяти днів після закінчення строку подання 
документів.

Приватний нотаріус Горова Я. О., Гуляйпільського 
районного нотаріального округу Запорізької області 
(м. Гуляйполе, пл. Героїв України, буд. 17, кв. 2, Гу-
ляйпільського району Запорізької області) запрошує 
Дяченко Ганну Олександрівну прибути до нотаріуса 
в строк до 09.07.2021 року для прийняття спадщини 
на майно померлої Дяченко Любові Данилівни. У ви-
падку неявки в указаний строк свідоцтво про право 
на спадщину буде видане спадкоємцям, які своєчас-
но прийняли спадщину.

У зв’язку з відкриттям спадкової справи після по-
мерлого 18 листопада 2020 року Муха Володимира 
Васильовича, 15 липня 1959 року народження, який 
проживав: місто Харків, проспект Тракторобудівни-
ків, будинок № 67-А, квартира № 106, розшукуються 
спадкоємці за законом.

Спадкоємцям звертатися до приватного нота-
ріуса Левковець Олени Львівни протягом місяця з 
дня публікації цього оголошення, за адресою: міс-
то Харків, вулиця Валентинівська, буд. 37/128. Тел. 
+380503014603.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як обвинуваченого Митракова Ми-
колу Володимировича, 25.07.1964 р.н., уродженця  
м. Кіровськ Луганської області, громадянина Украї-
ни, зареєстрованого за адресою: Луганська область, 
м. Кадіївка (Стаханов), вул. Н. Курченко, 24, кв. 36, 
фактично мешкає в м. Алчевськ Луганської області.

Судове засідання відбудеться 18 червня 2021 року 
о 10:30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Черка-
си, вул. Гоголя, 316, каб. 218.

 Суддя Ю. В. Рябуха

Розшукується Олімпієв Ігор Валерійович, 

спадкоємець за заповітом 

Олімпієвої Лідії Миколаївни, 02 січня 1937 року 

народження, яка померла 13 січня 2021 року.

Із заявою про прийняття спадщини звертатися 

до 13 липня 2021 року до нотаріуса Чуєвої О. Д., 

місто Харків, вул. Кузнечна, 22, секція 3.

Розшукуються спадкоємці 
Халіної Неллі Михайлівни, 13 липня 1937 року 
народження, померлої 19 жовтня 2020 року, 
яка проживала: м. Харків, просп. Ювілейний, 

буд. 63, кв. 151. Спадкоємцям звертатись 
до приватного нотаріуса Мітякіної Світлани 
Зіновіївни за адресою: м. Харків, проспект 
Ювілейний, 56, оф. 312, протягом одного 

місяця від публікації оголошення. 
Тел. +380572623023, +380577516435.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАНСФЕР ГРУП» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 40186572, міс-
цезнаходження: 01601, м. Київ, ПЛОЩА СПОРТИВНА, 
буд. 1-А, Свідоцтво про реєстрацію фінансової уста-
нови ФК № 821, видане на підставі Розпорядження 
НАЦКОМФІНПОСЛУГ 22.11.2016 р. №2917) прийняло 
рішення про виключення із Державного реєстру фі-
нансових установ та анулювання Свідоцтва. Рішення 
прийняте єдиним учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПА-
НІЯ ТРАНСФЕР ГРУП» 31 травня 2021 р.

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування 

Підозрюваний Марков Ігор Олегович, 18.01.1973 
р.н., уродженець м. Одеса, останнє місце прожи-
вання: Одеська область, с. Мізікевича, ж/м «Друж-
ний», вул. Нова, буд. 12 / м. Одеса, вул. Літературна, 
1-А, кв. 291, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135, 
297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися в каб.  
№ 289/18 до ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській 
обл. Філіпова М. Д., за адресою: м. Одеса, вул. Єв-
рейська, 43, тел. 0487222208, для проведення на-
ступних слідчих та процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 22018160000000159:

- 25.06.2021 о 10 год. 00 хв. для допиту як підо-
зрюваного;

- 25.06.2021 о 12 год. 00 хв. для ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження  
№ 22018160000000159.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття зазначені у статтях 138-139 КПК України.

При собі необхідно мати документи, що посвідчу-
ють особу.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим 
здійснюється процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням у кримінальному провадженні 
№42014010000000052 від 20.11.2014 року за озна-
ками кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 169, ч. 3 ст. 258  
КК України.

В межах вищезазначеного кримінального прова-
дження стосовно Коваленко Володимира Владис-
лавовича, 04.02.1962 р.н., зібрано достатньо дока-
зів для повідомлення про підозру, у зв’язку із ви-
кладеним, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України 
пропоную Коваленко Володимиру Владиславовичу, 
04.02.1962 р.н., уродженцю м. Луганськ, громадяни-
ну України, проживає: м. Севастополь, вул. Хруста-
льова, 19 а, кв. 32, та його захиснику прибути до про-
куратури Автономної Республіки Крим та міста Се-
вастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх 
11.06.2021 (з 09:00 по 18:00) для здійснення пові-
домлення про підозру та проведення інших слідчих 
(процесуальних) дій, а саме до прокурора у кримі-
нальному провадженні Пірогової О. І.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10 +15 +20 +25 Черкаська +9 +14 +19 +24
Житомирська +9 +14 +19 +24 Кіровоградська +10 +15 +20 +25
Чернігівська +9 +14 +19 +24 Полтавська +9 +14 +19 +24
Сумська +10 +15 +20 +25 Дніпропетровська +10 +15 +20 +25
Закарпатська +10 +15 +21 +26 Одеська +11 +16 +21 +26
Рівненська +10 +15 +20 +25 Миколаївська +10 +15 +20 +25
Львівська +10 +15 +20 +25 Херсонська +11 +16 +21 +26
Івано-Франківська +8 +13 +19 +24 Запорізька +10 +15 +20 +25
Волинська +9 +14 +19 +24 Харківська +9 +14 +20 +25
Хмельницька +10 +15 +20 +25 Донецька +10 +15 +19 +24
Чернівецька +8 +13 +18 +23 Луганська +10 +15 +20 +25
Тернопільська +9 +14 +19 +24 Крим +11 +16 +20 +25
Вінницька +10 +15 +20 +25 Київ +13 +15 +21 +23

Укргiдрометцентр

Мільярдер Джефф Безос у липні полетить  
у космос

ЗОРЯНА МАНДРІВКА. Ге-
неральний директор інтернет-
сервісу Amazon, один із най-
багатших людей світу Джефф 
Безос заявив, що полетить у 
космос разом з братом Мар-
ком на кораблі New Shepard, 
який належить його власній 
компанії Blue Origin. У допи-
сі в Instagram він написав, що 
політ у космос — це те, про 
що мріяв усе життя: «20 лип-
ня здійсню цю подорож разом 
з братом. Це буде найбільша 
пригода, в яку вирушу з най-
кращим другом». А Марк Без-
ос назвав майбутню космічну 
подорож унікальною можли-
вістю. 

Компанія Blue Origin че-
рез аукціон уже продає місця 
в космічній капсулі для тих, 
хто долучиться до братів Бе-
зосів під час першого пілото-
ваного польоту. За даними 
Blue Origin, в аукціоні взяли 
участь близько 6 тисяч лю-
дей зі 143 країн. Лідирує поки 
що ставка 2,8 мільйона дола-
рів за місце. 

New Shepard — багатора-
зовий космічний корабель для 
суборбітальних польотів, на-
званий на честь Алана Шепар-
да, першого американця, який 
здійснив суборбітальний кос-
мічний політ. Корабель являє 
собою пілотовану капсулу, яка 
стартує вертикально за допо-

могою одноступеневої багато-
разової ракети-носія і призем-
ляється за допомогою парашу-
тів. Ракета-носій здійснює са-
мостійний спуск і вертикаль-
ну посадку за допомогою дви-
гуна. Кабіну капсули розрахо-
вано на шістьох, її обладнано 
кріслами, монітором для від-
стежування параметрів по-
льоту й чотирма ілюмінатора-
ми. Blue Origin провела 15 тес-

тових польотів корабля New 
Shepard, останній з яких від-
бувся в середині квітня. Голо-
вне призначення цієї системи 
— космічний туризм. Згідно з 
вебсайтом Blue Origin, компа-
нія планує підіймати пасажи-
рів на понад 100 кілометрів над 
поверхнею Землі, що дасть їм 
змогу відчути мікрогравітацію. 

Політ братів Безосів відбу-
деться через два тижні після 

того, як Джефф піде з поса-
ди генерального директора 
Amazon. Він заявив, що ви-
конуватиме обов’язки вико-
навчого директора компанії, 
що дасть йому змогу вивіль-
нити час і енергію, аби зосе-
редитися на інших  проєктах. 
За даними журналу Forbes, 
капітал Джеффа Безоса ста-
новить 186,2 мільярда дола-
рів. 

Торгівля екзотичними тваринами в ЄС 
загрожує здоров’ю та біорізноманіттю

ДОВКІЛЛЯ. Нерегульована 
торгівля екзотичними домаш-
німи тваринами становить про-
блему не лише для самих тва-
рин, а й ризик поширення за-
хворювань. Про це йшлося 
на конференції, організованій 
Португалією, яка нині головує в 
ЄС. Учасники заходу говорили 
про одну з версій спалаху епі-
демії COVID-19, яку стовідсот-
ково не підтверджено. За дани-
ми ВООЗ, спалах захворюван-
ня, ймовірно, було спричинено 
торгівлею екзотичними твари-
нами на китайському ринку в 
місті Ухань, де вірус від твари-
ни передався людині і почав по-
ширюватися світом. 

Поки людство долає згуб-
ні наслідки  COVID-19, диску-
сії щодо зоонозів — так нази-
вають хвороби, які передають-
ся від тварин до людини, — то-
чаться довкола потенційної ро-
лі незаконної торгівлі дикими 
тваринами в поширенні пато-
генних мікроорганізмів. Про за-
грозу легальної торгівлі зде-
більшого мовчать, хоч насправ-
ді вона щонайменше утричі 
більша, кажуть експерти. 

«Важливо більше говори-
ти про проблему добробуту 
тварин, яку слід розглядати в 
межах комплексного й міждис-
циплінарного підходу», — зая-
вила міністр сільського госпо-
дарства Португалії Марія ду 
Сеу Антунес. За її словами, 
спільна робота для поліпшен-
ня добробуту тварин — фун-

даментальна в пошуку рішень 
для глобальних проблем, з яки-
ми ми стикаємось, зокрема по-
ширення хвороб, стійкість до 
антимікробних препаратів, змі-
на клімату.

Мода на екзотичних домаш-
ніх улюбленців, яка останнім 
часом набула популярності у 
ЄС, збільшує ймовірність но-
вих спалахів невідомих хво-
роб. Проте, окрім ризиків для 
здоров’я, торгівля екзотични-
ми тваринами загрожує  біо-
різноманіттю, бо призводить 
до зменшення популяції рід-
кісних диких тварин. «Завдя-
ки Зеленій угоді ЄС та Стра-
тегії біорізноманіття до 2030 
року Євросоюз має змогу і 
зобов’язаний зменшити ризи-
ки, пов’язані з торгівлею екзо-
тичними домашніми тварина-
ми, демонструючи водночас 

глобальне лідерство у змен-
шенні руйнівного впливу ді-
яльності людини на довкілля», 
— заявив генеральний дирек-
тор природозахисної організа-
ції Eurogroup for Animals Рей-
неке Хамелеерс. 

На сьогодні мільйони екзо-
тичних ссавців перебувають у 
незаконному обігу, їх утриму-
ють як хатніх тварин або ви-
користовують у цирках та ін-
ших видах розваг. Це спричи-
няє страждання тварин. Такі 
дані останнього звіту європей-
ської зоозахисної організації 
Animal Advocacy and Protection 
(ААР) «Вісім бабуїнів, яких три-
мали в підвалі приватного бу-
динку в Німеччині. Клітки з ка-
жанами, навалені на клітки з 
плазунами та срібними лисиця-
ми на ярмарку тварин у Нідер-
ландах. Екзотичні білки, прода-

ні на французькому вебсайті за 
захмарну ціну. Це лише кіль-
ка прикладів того, у що вили-
вається незаконна торгівля ек-
зотичними тваринами в ЄС», 
— ідеться у звіті. Майже кож-
на сьома екзотична хатня тва-
рина, вилучена активістами з 
ААР за останні п’ять років, ма-
ла принаймні один потенцій-
но небезпечний збудник зоо-
нозу. А в разі врятованих без-
притульних тварин захворюва-
ність потенційно небезпечними 
зоонозними збудниками стано-
вила 50%.

Експерти AAP дійшли висно-
вку, що чинна нормативна ба-
за ЄС недостатня для ефектив-
ного запобігання, виявлення та 
реагування на ризики зооноз-
них захворювань, пов’язаних з 
торгівлею екзотичними домаш-
німи тваринами.

Пацюк-сапер вийшов 
на почесну пенсію  
і отримав медаль

РОЗМІНУВАННЯ. 
Пацюк Магава, який 
протягом п’яти ро-
ків вишукував на-
земні міни в Камбо-
джі, отримав медаль 
за мужність і вийшов 
на пенсію. Магава — 
представник поро-
ди африканських ве-
летенських щурів за 
час своєї «кар’єри» 
знайшов 71 назем-
ну міну та 38 вибухо-
небезпечних об’єктів, що не вибухнули, повідомляє неурядова ор-
ганізація APOPO, яка тренує щурів і собак для виявлення мін. Па-
цюк Магава її вихованець. За його допомогою вдалося розчисти-
ти понад 225 тисяч квадратних метрів території в Камбоджі, де де-
сятиліття конфліктів залишили по собі землю, всіяну небезпечними 
об’єктами, які не вибухнули. 

У APOPO заявили, що Магава, якому незабаром виповнюється 
сім років, «багато працював і заслужив на відпочинок». За розмі-
ром Магава більший за середнього домашнього щура, але він до-
статньо легкий, щоб не активізувати наземну міну, якщо наступить 
на неї. Саме ця перевага щурів, а також  інтелект і тонке відчуття 
запаху підштовхнули експертів APOPO до думки навчити їх вияв-
ляти вибухонебезпечні хімікати, що використовують у наземних мі-
нах, та вказувати про їхнє місцезнаходження своїм наставникам.

Як ідеться у пресрелізі APOPO, віддана праця Магава «дала 
змогу місцевим громадам жити, працювати й отримувати освіту, 
не боячись втратити життя». Африканські велетенські щури дуже 
розумні й легко піддаються дресируванню. Магаву почали трену-
вати з дуже юного віку, і він «блискуче склав усі іспити» перед тим 
як поїхати в Камбоджі. Його навчили не звертати уваги на метало-
брухт і подавати сигнал наставникові лише тоді, коли  виявить на-
земну міну. Магава так швидко їх знаходив, що за 30 хвилин зне-
шкоджував територію розміром із тенісний корт. Така робота може 
зайняти в людини-мінера до чотирьох днів. 

За інформацією APOPO, торік лише в Камбоджі розчищено 4,3 
мільйона квадратних метрів території, що «було б неможливим без 
допомоги таких маленьких героїв, як Магава».

Сторінку підготувала Вікторія ВЛАСЕНКО, «Урядовий кур’єр» 
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