АПК: ЧАС ПЕРЕМІН
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ЛЮДИНА І ЧАС
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Коли наїмося вдосталь місцевих
фруктів і ягід? Про це «УК»
розповів голова правління асоціації
розвитку інтенсивного садівництва
Полтавщини Віталій Цінченко

«Урядовий кур’єр» побував
на персональній виставці
фотожурналіста з Тернопільщини
Василя Бурми, яку влаштували
до його 85-річчя

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 10 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ		

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Нова форма збірної з
футболу особлива. На ній —
кілька важливих символів,
що об’єднують українців від
Луганська до Ужгорода, від
Чернігова до Севастополя.
Наша країна єдина й
неподільна. Крим —
це Україна».

Країна перейшла
до «зеленої» зони
епіднебезпеки
Фото з Урядового порталу

ЦИТАТА ДНЯ

№110 (6978)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Президент про відкидання будь-яких інсинуацій,
пов’язаних з екіпіруванням футболістів на Євро-2020

Вакцин прибуває
дедалі більше
ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. Ще 66 690 доз вакцини Comirnaty проти
COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents, доправлено до України. Препарат із цієї партії використають для щеплення людей з 1—3 етапів вакцинації. Щеплення здійснюватимуть
мобільні бригади. За кожною людиною, яка отримала щеплення
першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервовано другу дозу з
тієї самої партії.
Україна отримала 234 000 доз цього препарату, закупленого державним коштом. Отримано 707 850 доз Comirnaty/Pfizer за кошти донорів у межах глобальної ініціативи COVAX. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня. Крім Comirnaty/Pfizer, отримано 500 000 доз
вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз AstraZeneca-SKBio,
705 600 доз AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз
вакцини CoronaVac/Sinovac. У країні, запевняють у МОЗ, достатньо
вакцин, щоб забезпечити щеплення проти COVID-19 усіх пріоритетних груп згідно з дорожньою картою вакцинації.

ЦИФРА ДНЯ

313 тисяч

пенсіонерів отримали збільшені
з 1 квітня пенсії. Середній розмір
підвищення становив 193,32 гривні
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ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Карантинні обмеження

пом’якшують, але повністю не скасовують

Пакет більше не потрібен!

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ. В Україні розпочався процес відмови виробників продуктів харчування

та торговельних мереж від пластикових упаковок
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

Я

к повідомляв «Урядовий ку
р’єр», нещодавно Верховна
Рада України ухвалила законо
проєкт №2051-1 «Про обмеження
обороту пластикових пакетів на

території України». У понеділок
під час Всеукраїнського форуму
«Україна 30. Екологія» закон під
писав Президент Володимир Зе
ленський.
Цим документом вводиться
штраф на суму 34 тисячі гривень
за розповсюдження пакетів-майок.

Тож із 1 січня наступного року
в Україні буде заборонено розпо
всюдження оксорозкладних (оксо
біорозкладних) пакетів. Із березня
2022 року магазини, супермаркети,
аптеки та кафе перестануть про
понувати відвідувачам тонкі па
кети з товщиною стінки до 50 мкм.

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080039

USD 27.0906
EUR 33.0248
за 1 долар США
за 1 євро

Як виняток в обігу залишать
ся біорозкладні й надтонкі паке
ти як первинна упаковка для риби,
м’яса, сипучих, льоду — до 2023
року. За цей час мають з’явитися
більш екологічні альтернативи.
Отже, цей закон регламентує,
що найближчим часом у торго

вельних точках і закладах гро
мадського харчування буде за
боронено безплатно розповсю
джувати легкі пластикові па
кети, а продавці більше не за
питуватимуть кожного по
купця, чи потрібен йому
пакет.
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встановлені Національним банком України на 10 червня 2021 року

RUB 3.7548
/ AU 51282.23
за 10 рублів

AG 750.82за 1 тройську
PTунцію
31393.94

PD 76021.64
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

З

9 червня 2021 року всі області нашої країни перейшли до
«зеленої» зони епіднебезпеки.
Про це під час засідання уряду
повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. А міністр охорони
здоров’я Віктор Ляшко уточнив,
що поточна епідемічна ситуація
дає змогу говорити: вся країна
відповідає індикаторам «зеленого» рівня епідемічної небезпеки. Адже рівень захворюваності
становить 74 на 100 тисяч населення за визначеного показника
«зеленого» рівня 75 на 100 тисяч.
А в 16 областях цей показник
значно нижчий за визначений.
Середня завантаженість ліжок
із киснем нині становить 17% за
граничного показника 65%. Рівень госпіталізацій у країні удвічі нижчий за кількість пацієнтів, які одужують і виписуються
з лікарень.
Попри такий позитив, не слід
втрачати пильності: «Прошу
кожного українця бути раціо
нальним, кожного підприємця — відповідальним, а кожного представника влади — заохочувати громади до мобілізації
та самоорганізації», — закликав
Прем’єр.

Туристський потік
відновлять

Один із пріоритетних напрямів співпраці з іншими державами — відновлення й активізація
туристського потоку. Тому Денис
Шмигаль розповів про документи, що їх українці зможуть використовувати як підтвердження
вакцинації для вільного перетину кордонів і подорожей.
Перший — Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ
видають після проходження повного циклу вакцинації, його використовуватимуть для перетину державних кордонів тих кра-

їн, які визнаватимуть це свідоцтво.
Другий — так звані ковідні
сертифікати, або імунні паспорти, які нині перебувають у стадії розроблення. Їх буде впроваджено після затвердження міжнародних вимог ЄС і ВООЗ. Запровадження такого сертифіката заплановано орієнтовно на
липень 2021 року, видаватимуть
його у паперовій й електрон
ній формах у закладах охорони
здоров’я і через додаток «Дія».
Цей документ міститиме інформацію не лише про вакцинацію, а й про негативні результати ПЛР-тестів чи одужання після коронавірусної хвороби й наявність антитіл.
На засіданні уряду було затверджено ратифікацію угоди
між урядами України і Турецької Республіки про співпрацю у
галузі будівництва житла для
представників кримськотатарського народу, внутрішньо переміщених осіб та учасників
ООС.
«Ця угода дасть змогу пожвавити будівництво такого житла за рахунок мінімізації податкового навантаження щодо такої
діяльності», — наголосив Денис
Шмигаль.
Урядовці затвердили Меморандум про взаєморозуміння з
Об’єднаними Арабськими Еміратами для забезпечення взаємного визнання посвідчень водія,
які видано в Україні та ОАЕ. Документ підписано за підсумками
домовленостей, досягнутих цьогоріч у лютому.

Завдання цілком
реальне

А для подолання диспропорцій
у регіональному розвитку було
затверджено законопроєкт «Про
особливості стимулювання регіонального розвитку». «Він передбачає угоди про регіональний
розвиток та програми з подолан-

Фото з сайту hopi.com

Країна перейшла до «зеленої» зони
епіднебезпеки

Подорожі стануть можливими за наявності певних документів задля
безпеки туристів і сторони, що їх прийматиме

ня депресивності територій», —
пояснив Прем’єр.
Не менш важливе регіональне питання — інвентаризація лісів. Тож на поточному засіданні
уряду затверджено порядок використання коштів, аби повною
мірою провести таку інвентаризацію протягом наступних чотирьох років.
«На цей рік на ці цілі передбачено майже 20 мільйонів гривень. І міністр захисту довкілля правильно наголосив, що таку масштабну й комплексну реформу започатковано вперше за
історію незалежності України.
Інвентаризація дасть змогу зрозуміти все про кількість і якість
лісів. Дуже активно тут упроваджуємо цифровізацію, аби знищити всі корупційні чинники. І
вже зараз починається бета-тестування двох найбільших послуг
у цифровому форматі: отримання лісорубного квитка і сертифіката про походження лісоматеріалів», — поінформував очільник уряду.

У найближчій перспективі є
план висадити мільярд дерев. І це
завдання Президента цілком реальне. Адже лише торік, за даними Держлісагентства, їх було висаджено майже 200 мільйонів.
Не оминули урядовці увагою і
підготовку до наступного опалювального сезону. За поданням Міністерства енергетики було затверджено відповідний план, визначено всі деталі й відповідальних за цей процес.
«В українських підземних газових сховищах є 16 мільярдів
кубометрів газу, і його закачування триває. Вугілля на складах майже 1,4 мільйона тонн. І
цьому питанню слід приділити увагу, аби безперебійно пройти опалювальний сезон і було зрозуміло джерела поставок.
А також слід урегулювати питання заборгованостей виробників теплової енергії. Підкреслю, що в нашому плані реструктуризація боргів стосується саме підприємств теплоенергетики, які постачають тепло й гаря-

чу воду для населення», — сказав Прем’єр-міністр.

Розвиток
євроінтеграції

Україна активно готується до
оновлення Угоди про асоціацію
з Євросоюзом, зокрема в торговельній частині і щодо тарифів.
Триває активна робота з отримання промислового безвізу.
«За перші п’ять місяців 2021
року наш експорт до Євросоюзу зріс більш ніж на третину. А
це додаткові 2,7 мільярда доларів
виручки для українського бізнесу. Тож і надалі працюватимемо,
аби українські підприємці отримували повний доступ до ринків Європи», — наголосив Денис
Шмигаль.
Уряд ухвалив проєкт змін до
Митного кодексу, продовживши
його адаптацію до тих процедур,
які визначено ЄС і передбачено
Угодою про асоціацію. Від оподаткування звільняють обладнання тих підприємств, які переносять свою діяльність на територію України.
«Цим кроком ми заохочуємо
великі підприємства починати
роботу в Україні, інвестувати тут
і створювати нові робочі місця»,
— пояснив очільник уряду.
Від оподаткування буде звільнено й наукові прилади і обладнання, але тільки якщо воно призначено для некомерційних цілей.
Прем’єр повідомив про підписання меморандуму з ЄБРР,
USAID та Американською торговельною палатою про підготовку і створення в Україні повноцінного фондового ринку. Тобто у
наступні три роки в Україні має
запрацювати національна біржа
з торгівлі капіталом і товарами
NEXT-UA.
Замість податкової міліції буде
створено Бюро економічної безпеки. Уряд делегує в конкурсну
комісію з обрання директора бюро трьох осіб.

Самовдосконалення
Уламки свідчать: МН17 збито ракетою
кожного веде до
ЗРК «БУК»
суспільного добробуту
Відділ новин
«Урядового кур’єра»
СПІВПРАЦЯ. Українсько-китайський міжнародний форум високого рівня «Ідеї Сі Цзіньпіна про державне управління», який
відбувся в Київському університеті ім. Б. Грінченка, було присвячено вивченню світового досвіду в цій царині. А також тому, як і з
якою якістю їх вдалося втілити у Піднебесній. А ідеї ці прості, зокрема науково обґрунтовані реформи, мирний розвиток, нещадна боротьба з корупцією у владі, встановлення жорсткого контролю за керівними кадрами.
Окрім Надзвичайного та Повноважного посла КНР в Україні
Фань Сяньчжуна, цю країну представляв член постійного комітету КПК, директор відділу пропаганди комітету КПК провінції Ганьсу Ван Цзяї. Ця провінція, за словами Міністра Кабінету Міністрів
Олега Немчінова, — дуже важлива логістична складова ініціативи «Один пояс — один шлях», центр розвитку традиційної китайської медицини. Тож урядовець висловив сподівання, що на рівні однієї з областей України з’явиться змога організувати міждержавну й регіональну співпрацю з провінцією Ганьсу.
«Китай демонструє світові приголомшливі комплексні успіхи
власного розвитку в економічній, гуманітарній, безпекових галузях, за якими стоять багато років напруженої праці не одного покоління китайського народу та ефективних реформ, — наголосив
у промові Олег Немчінов. — Китай сьогодні, безумовно, став одним з лідерів світу. І досвід його державного управління дуже цінний і може, безперечно, стати корисним в нашій країні».
Цього року Піднебесна наближається до досягнення середнього рівня заможності для всього суспільства і найвищого показника
економічного зростання у світі. «Чекаємо на підсумкові матеріали
цього форуму, дослідження китайського досвіду державного управління та пропозиції щодо побудови нашого українського шляху до
української мрії про відродження», — резюмував Олег Немчінов.

Відділ новин
«Урядового кур’єра»

ПРАВОВЛАДДЯ. Цього понеділка окружний суд Гааги
розпочав розгляд по суті кримінальної справи про збиття літака МН17 Малайзійських авіаліній у небі над Донбасом 17
липня 2014 року. Внаслідок цієї
авіакатастрофи загинуло 289
людей. Судовий процес у справі розпочався 9 березня 2020
року. Обсяг справи налічує 65
тисяч сторінок і десятки годин
відео- та аудіоматеріалів.
Досі ніхто не взяв на себе
відповідальність за катастрофу Boeing-777 на сході України.
Після трагедії п’ять країн — Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна — створили спільну Міжнародну слідчу
групу (JIT). Її експерти дійшли
висновку, що цивільний літак
над Донбасом збила військова
ракета серії 9М38, випущена із
зенітно-ракетного
комплексу
«Бук», а ЗРК перебував на території, підконтрольній проросійським сепаратистам. Слідчі впевнені, що «Бук» потрапив
на українську територію з 53-ї
бригади ППО РФ з пунктом по-

стійної дислокації під Курськом,
а незабаром після трагедії його транспортували назад через
кордон на територію РФ.
«У нас достатньо свідчень
того, що Росія причетна до
краху «Боїнга», — заявив улітку 2019 року провідний координатор JIT, експрокурор Нідерландів Фред Вестербеке. Крім
того, слідчі опублікували записи перехоплених телефонних
переговорів між підозрюваними у причетності до катастрофи MH17.
Обвинувачення пред’явлено
чотирьом особам. Трьом російським громадянам: колишньому «міністрові оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігореві Гіркіну (Стрєлкову), генералмайору Сергієві Дубинському
(на прізвисько «Хмурий»), російському полковникові Олегові Пулатову і громадянинові України Леонідові Харченку.
Лише одного звинуваченого —
Олега Пулатова представляють адвокати, які під час першої фази процесу подавали
клопотання.
На першому засіданні суду в
понеділок тривало обговорення
процесуальних питань. У вівто-

рок та середу в суді було представлено матеріали справи,
пов’язані з питаннями, чи було
літак збито ракетою ЗРК «Бук»
і чи було її запущено з поля поблизу села Первомайське, підконтрольного «ДНР».
Судове засідання відбулося в судовому комплексі «Схіпхол» неподалік аеропорту міста Амстердам, звідки в останній рейс 17 липня 2014 року вилетів «Боїнг» Малайзійських
авіаліній. Судове засідання
тривало у відкритому режимі, хоч кількість присутніх у залі було суворо обмежено через
карантинні заходи. Кожен охочий міг стежити за судовим засіданням олнайн.
Під час слухань суддя Гендрік
Стейнгейс, який головує на засіданні, повідомив, що ідентифікація фрагментів тіл загиблих
в авіакатастрофі відбувалася
за допомогою ДНК, відбитків
пальців, порівняння одягу і зовнішнього вигляду. У двох випадках довелось ідентифікувати жертв за телефонами й особистими речами. Самі останки
цих двох пасажирів не було виявлено, але очевидно, що вони
перебували на борту.

На наявність сторонніх матеріалів, зокрема й фрагментів ракет, дослідили 61 тіло. Після видалення металевих частинок стало зрозуміло, що літак, найімовірніше, постраждав
від вибуху зовні. Окрім цього, у
розпорядженні суду є фотографії чотирьох фрагментів ракети, що влучили в пасажирський
літак, їх зробив свідок, повідомляє ВВС.
«Підсумки вивчення цих чотирьох фрагментів показали,
що три з них відповідають ракеті 9М38М1, інший може бути
від ракети 9М38 чи 9М38М1»,
— зазначив суддя. У суді показали знімки унікальних за
формою фрагментів — «метеликів», які містяться всередині
ракет такого класу. Їх було знайдено в тілі капітана екіпажу й
кабіні літака.
Cуд продовжить обговорення матеріалів справи про збиття МН17 до кінця тижня. Звинувачення матиме змогу відповісти 17 і 18 червня. Потім слово
отримає захист. Весь блок слухань триватиме до 9 липня 2021
року. А у вересні 2021-го звернутися до суду зможуть родичі
загиблих.

10 червня 2021 року, четвер, № 110
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АПК: ЧАС ПЕРЕМІН

«Інтенсивних зрошуваних нових садків
в області вже 500 гектарів»
Без води ні туди
ні сюди

Голова правління асоціації
розвитку інтенсивного
садівництва Полтавщини
Віталій ЦІНЧЕНКО

Д

авно минули часи, коли продукцію садів у торговельній
мережі Полтави можна було купити тільки до нового року. Тепер
її продають цілорічно й на будьякий смак. На жаль, ця садовина імпортна, привезена з Польщі, Нідерландів. Коли вже на
їмося полтавських фруктів і ягід?
Про це кореспондент «Урядового
кур’єра» попросив розповісти голову правління асоціації розвитку
інтенсивного садівництва Полтавщини Віталія ЦІНЧЕНКА.

мери стривожені, бо її нікому збирати. Українці чомусь не їдуть у
Польщу на сезонні роботи. Можливо, це пов’язано з коронавірусною хворобою. Витрати на збирання полуниці закладуть у ціну
на неї. А свою органічну полуницю ми майже всю реалізуємо європейським партнерам, бо купівельна спроможність наших
людей, на жаль, низька. Тож не
відомо, скільки влітку коштуватимуть ягоди.

УК Віталію Петровичу, яким буде
врожай садовини на Полтавщині
цього року?
— Сподіваюся, що вродить краще, ніж торік. Зокрема очікуємо
добрий урожай черешень, слив і
яблук. Трішки менший, але теж
непоганий, — ожини, для якої
цьогорічна погода виявилася несприятливою. У хорошому стані
полуниця й малина. Тепер головне — вберегти рослини від захворювань: парші, борошнистої
роси та інших. Тому ми перейшли
на чисті технології вирощування. Обробляємо садовину і ягідники біологічними засобами захисту
рослин, а вони діють повільніше,
ніж хімічні. Проте, думаю, 6—7
тонн з гектара органічної малини
отримаємо.

УК Проте приємно почути, що ви
здійснили європрорив.
— Нам пощастило, що ринок
органічної продукції на Заході насичений усього на 5%. А віднедавна чиста продукція там
популярна. Тому перспективи
співпраці з європейцями у нас
непогані. Торік ми посадили 12
гектарів органічної сертифікованої малини у Гадяцькому районі. Це ще буде додатково 40—50
тонн ягід. Насаджуємо органічну
полуницю. Ягоди заморожуватимемо й відправлятимемо за кордон.
У Диканському районі є міжрайонний центр зі збереження, охолодження і реалізації ягідної продукції, який охоплює діяльністю Диканський, Решетилівський,
Зіньківський і Гадяцький райони.
Сподіваюся, що в нинішньому сезоні він переробить, заморозить і
підготує до відправлення на експорт 120—150 тонн ягід.

УК Отже, ягоди можна буде купити за доступною ціною?
— Ціну на них встановлюємо не
ми, її диктує ринок. Наприклад,
у Польщі цьогоріч гарно вродила полуниця. Проте польські фер-

УК Цей проєкт виправдав надії
пайовиків, які його створили?
— Так. І тепер послугами нашого міжрайонного центру користуються вже не тільки господарства
Полтавщини, а й Харківщини.

Працюємо
на експорт

ДОСЬЄ «УК»

УК Ваш центр єдиний в області?
— Поки що єдиний. Але хочу повернутися до наших перспектив.
Торік 10-гектарний яблуневий
сад посадили у Кременчуцькому районі. Гадав, що яблунь у нас
більше ніхто не садитиме. А тут…
Усе на зрошенні, за всіма правилами. Це тому, що в області працює державна програма підтримки садівників, ягідників і хмелярів.
У її межах нам відшкодовують
без урахування ПДВ 70% витрат
на саджанці, 50% — на зрошення
й шпалери, по стільки само на обладнання для садівництва й переробки. Загалом нам компенсують
35% витрат, а це чимало.
Однак частина фермерів не бере участі в цій програмі. Тому що
держава дає, але й присилає багато перевіряльників, які мають
добрий апетит. Ми створили асоціацію для захисту садівничих
господарств від надмірних перевірок. Надаємо членам асоціації правову допомогу, виїжджали разом з перевіряльниками в
господарства. Трішки допомогло.
Перевірок у господарствах поменшало.
УК Які ще програми підтримки
садівників і ягідників працюють
на Полтавщині?
— Хоч і в трохи обрізаному форматі, працює обласна комплексна програма підтримки аграріїв, якою нам передбачено 30%
компенсації з обласного бюджету на закладення садків і ягідників. Таке саме відшкодування
витрат на шпалери й крапельне
зрошення.
УК Поширюєте його?
— Нині усі садки закладають
тільки на крапельному. Без нього немає сенсу займатися садівництвом. І зрошення треба робити
ще перед закладанням саду. Щойно деревце посадили, воно відразу почало отримувати необхідну
життєдайну вологу. У нашій лісостеповій зоні постійно не вистачає
вологи у ґрунті.
Цього року наче й сніг був узимку, й тепер дощить, а грязі немає.
Вода всотується у ґрунт і десь

Віталій ЦІНЧЕНКО. Народився 30 липня 1958 року в місті Лохвиця Полтавської області. Закінчив Полтавський будівельний інститут. Працював у
нафтогазодобувній промисловості, займався підприємницькою діяльністю.
З 2007 року — в садівництві. Голова правління асоціації розвитку інтенсивного садівництва Полтавщини, яка об’єднує 30 господарств.

зникає. Вологий тільки верхній
шар. Торік майже все літо дощів
не було. І це в період, коли яблуко наливається, дозріває. Для рослинництва брак вологи у ґрунті —
катастрофа.

Операція «сублімація»
УК Господарства асоціації спеціалізуються тільки на яблуневих
садках і органічній малині та полуниці?
— Ні, останнім часом люди звертаються до нас із проханням надати їм технології вирощування
ліщини й волоських горіхів, лохини — окультуреної чорниці. Наші ґрунти їй не дуже підходять,
а за розрахунками, тільки на підготовку до посадки гектара цієї
культури треба витратити 100—
150 тисяч гривень. Проте фермери не відмовляються від ідеї її
посадити. Торік близько гектара
лохини посадили в Козельщинському районі.
Повторюся, фермери не відмовилися й від насаджування яблуневих садків. Інтенсивних зрошуваних нових садків в області
вже майже 500 гектарів. Це без
урахування тих, що на присадибних ділянках. Звичайно, це мізер,
якщо порівнювати з Вінниччиною, де окремі садки мають площу 800 гектарів. Уявіть, скільки
тонн плодів дасть такий сад. Тому
їм простіше і з реалізацією. Великі партії фруктів візьме будьяка велика торговельна мережа
в Україні. А ми пробували спів
працювати з АТБ, проте нічого не
вийшло. Бо воно пред’являє певні вимоги, яблука треба везти аж
у Дніпро. То що заробимо? Тому
й зосередилися на органічній малині.

— Поступово налагоджуємо. Заморожування в нашому міжрайонному центрі — це теж переробка, нехай і первинна. Тепер
хочемо при центрі збудувати лінію звичайного та сублімаційного
висушування фруктів.
Що таке сублімація? Це коли
заморожену продукцію підсушують на спеціальному обладнанні
до рівня вологості 2—5%, зберігаючи її зовнішній вигляд.
Незвично, правда? Проте наші маркети цю продукцію беруть
із задоволенням. У продажу маленький пакетик висушених у такий спосіб фруктів вагою всього кілька грамів коштує понад 50
гривень.
Важливо, що ���������������
держава підтримує сублімаційне виробництво й
компенсує витрати на придбання відповідного обладнання. Тому ми скористаємося можливістю і придбаємо його. Ми вже знаємо, яке саме обладнання нам потрібне.
УК Як розв’язуєте кадрову проблему?
— У цьому нам допомагає державний заклад Решетилівський
професійний аграрний ліцей
ім. І.Г. Боровенського. Уже другий
рік набираємо одну—дві групи садоводів, які навчаються дуально,
тобто на 90% на виробництві. Ця
освіта дуже ефективна. Ліцей виграв європейський грант на суму
5 мільйонів гривень, які використає саме на придбання навчального обладнання для сублімаційного висушування садовини і ягід.
Частина обладнання буде німецьке, частина вітчизняне. Плануємо
створити при ліцеї ще й групу з
навчання спеціалістів з ремонту і
обслуговування холодильного обладнання.

УК Чи налагодили на Полтавщині
переробку фруктів і ягід?

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»
АГРО-2021. Цими днями у
столичному Експоцентрі України триває 33-тя Міжнародна агропромислова виставка,
на якій свою продукцію представляють понад 1000 учасників з п’яти країн. Загальна
площа експозиції –– 33,6 тисячі квадратних метрів. Під час
АГРО-2021 заплановано 12 спеціалізованих виставок: «ЕкспоАгроТех», «Агротранспорт і логістика», «Біопаливо», «Hi-Tech
Агро», Animal’EX, Agro BuildExpo, FishExpo, «Рослинництво
і агрохімія», Organiс, «Ексісвіт», «Сучасний фермер», Eco
House.
«Пишаємося тим, що цього
року максимально концентровано спрямували кошти на підтримку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, компенсації кредитної
ставки, фермерства. Для нас

Фото з сайту ukrinform.com

Фото з сайту рagro.me.gov.ua

Вони представляють п’яту частину вітчизняного ВВП

Міжнародна агропромислова виставка –– не пафосна демонстрація досягнень, а майданчик для з’ясування реального стану аграрного сектору
важливо наступного року цю
підтримку збільшити й закласти основу, щоб аграрний сектор
в Україні динамічно розвивався», –– наголосив під час відкриття масштабного заходу міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

Він висловив думку, що обличчя українського аграрного сектору значно помолодшало.
«Молоде покоління агрономів, молоде покоління виробників
сільськогосподарської
техніки. Батьки передають лідерські позиції своїм дітям. Аг-

ро України молодшає і стає дуже динамічним», –– зауважив
міністр.
Значення аграрного сектору для України важко переоцінити. І добре, що нарешті здоровий глузд переміг –– одне з
найважливіших профільних мі-

ністерств знову працює. Інакше
й бути не може у країні, де половина валютної виручки надходить з агропромисловості,
в якій п’ята частина ВВП — це
також агро.
За словами Романа Лещенка, у міністерстві уже сформо-

вано команду людей, які пліч-опліч з ним просували всі процеси, пов’язані із земельною реформою, реформою зрошування та дренажу, а також державною підтримкою, спрямованою на національного товаровиробника.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

(Закінчення.
Початок на стор. 1)

ПОСТАНОВА
від 2 червня 2021 р. № 574
Київ

Про внесення зміни до пункту 4 Положення
про Міністерство розвитку громад
та територій України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 4 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014
р. № 197 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 51, ст. 1345; 2019 р., № 78, ст. 2697),
доповнивши його підпунктом 131 такого змісту:
«131) визначає за участю Мінсоцполітики та громадських організацій осіб з інвалідністю рівень доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення об’єктів житлово-комунального та громадського призначення та вносить
центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування пропозиції щодо створення безперешкодного життєвого середовища;».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 31 травня 2021 р. № 529-р
Київ

Про обрання члена наглядової ради
акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Свириденко Юлію Анатоліївну як представника держави на строк до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про призначення представників держави у наглядовій раді акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», але не більше одного року з
дня набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 травня
2021 р. № 494 «Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
Уповноважити голову правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Вітренка Юрія Юрійовича на підписання цивільноправового договору із зазначеним членом наглядової ради акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 червня 2021 р. № 568-р
Київ

Про схвалення проекту Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Республіки
Перу про скасування візових вимог для
короткострокового перебування

Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 червня 2021 р. № 570-р
Київ

Про розподіл субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для
деяких категорій осіб, які брали участь в
Революції Гідності, а також членів їх сімей

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затвердити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I—II групи, які
стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом
10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, на 2021 рік в обсязі 12 307,2 тис. гривень згідно з додатком.
2. Міністерству у справах ветеранів забезпечити погодження розподілу субвенції,
передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2021 р. № 570-р
РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», для осіб з інвалідністю I—II групи, які стали особами з
інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності,
визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
та які потребують поліпшення житлових умов, на 2021 рік
Найменування місцевого бюджету адміністративнотериторіальної одиниці
Обласний бюджет:
Вінницької області
Волинської області
Запорізької області
Івано-Франківської області
Львівської області
Тернопільської області
Черкаської області
__________
Усього

Пакет більше не потрібен!
Фото з сайту sozh.info

ДОКУМЕНТИ

Обсяг коштів, тис. гривень
623,533
580,623
2 014,342
2 904,972
3 133,971
620,447
2 429,312
12 307,2

Забруднення
великого
масштабу
Широко відома така сумна статистика: щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів (у ЄС цей показник в середньому становить 90 пакетів). Тільки
близько 6% їх відправляють
на переробку, тобто в Україні людина за рік викидає 500
пакетів.
Однак обмеження на
продаж пластикових пакетів може лише частково розв’язати цю проблему. Екологи зазначають, що
в Україні 7% території зайнято під сміттєзвалищами.
Там пластик і пакети, які у
природному середовищі не
розкладаються.
Закон обмежує продаж
так званих оксобіопакетів.
Вони на 99% складаються зі
звичайного поліетилену і на
1% — з оксосуміші, яка сама
розчиняється у природних
умовах. Якщо такий пакет
потрапляє в товщу непластикового сміття, то не розкладатиметься. Тож використання таких пакетів теж
забруднює навколишнє середовище.
«Урядовий кур’єр» намагався з’ясувати, як виконуватимуть цей закон і чи буде він ефективним (зокрема питання штрафів). І на
які упаковки тепер можуть
розраховувати вітчизняні
споживачі.

Продукти
харчування
подорожчають
Керівник
Української
асоціації
постачальників
торгових мереж Олексій Дорошенко вважає, що
закон дає дев’ять місяців
адаптаційного періоду. «До
речі, європейські країни повинні до 3 липня 2021 року сповістити різні структури, як виконують такі закони в себе в межах спеціальної євродирективи. Вони такою підготовкою займалися впродовж двох років. Ми
нині повинні збагнути: від-

мовляючись від пластикової упаковки, переходимо
на паперову, за яку повинні
сплачувати. Вона буде дорожчою і для її виробництва
Україні треба буде вирубувати ліси або імпортувати
сировину з-за кордону. Тобто, з одного боку, ми рятуємо Україну від забруднення пластиком, а з іншого, —
почнемо активно використовувати лісові ресурси», —
зазначає експерт.
Олексій Дорошенко не заперечує, що українці мо-

треба бути готовими. Але це
станеться вже після адаптаційного періоду, який може
розтягтися на місяці. Адже
виробники, які пакуватимуть продукцію, повинні
відмовитися від обладнання
для пакування в поліетилен
і закупити спеціальне для
паперу. Це все коштуватиме
неабияких грошей, і зробити
швидко не вдасться.
Про нарахування штрафів Олексій Дорошенко гадає, що цей процес поступово розпочнеться за рік і

Заміна може бути не обов’язково на
папір. Альтернатива –– пакети, які
компостують (сompostable). Вони
безпечні для навколишнього середовища
і можуть розкладатися навіть у домашніх
компостних ямах.
жуть швидко звикнути до
використання багаторазових пакетів або спеціальних
льняних сумок тощо. До цього вже протягом року звикли, приміром, жителі Литви.
Однак аналітик виокремлює неприємну новину для
споживачів: після того, як
Україна повністю перейде
на паперову упаковку й відмовиться від пластику, подорожчають продукти харчування. Експерт прогнозує,
що ціна на упаковані продукти може зрости на 3—4%
або й більше і до цього нам

штрафуватимуть переважно великі торговельні мережі.
Наталія Петрівська, одна
з керівників Асоціації ритейлерів України прогнозує в розмові з «Урядовим
кур’єром», що за цей час
дехто з виробників і представників торговельних мереж встигне перелаштуватися з пластику на папір.
«Хвилюватися із цього приводу, гадаю, не варто. Так, буде чимало дрібних питань, які треба буде
вирішувати на ходу, але це
не страшно. Ми надсилати-

мемо у відповідні органи наші пропозиції, і сподіваюся, що все вирішуватимуть.
Дуже добре, що ми розпочали запеклу боротьбу із засміченням пластиком. Є мережі, які почали позбуватися пластикових упаковок
задовго до початку чинності цього закону», — зазначала вона.
Проте не змогла відповісти на запитання, на скільки подорожчають упаковані в папір продукти. Хоч зазначила, що все це можна
буде вирішувати впродовж
тривалого часу виконання
закону.
Заміна може бути не обо
в’язково на папір. Так, автори проєкту закону відразу протиставляли пластиковим пакетам такі, які компостують (сompostable). Їх
виготовляють з органічних
матеріалів (рослинних, мікробіологічних тощо). Такі пакети розкладаються і в
насиченому киснем середовищі, і в середовищі з обмеженим доступом кисню. Їх
зазвичай роблять із крохмалю або целюлози, вони
безпечні для навколишнього середовища і можуть розкладатися навіть у домашніх компостних ямах.
Тож вибір є. Проте дев’ять
місяців минуть швидко і, мабуть, як завжди у нас відбувається, далеко не всі заклади торгівлі й виробники будуть готовими до повної відмови від пластику.
Хоч може статися й навпаки: швидко і якісно.

Українська економіка має пройти значну
екомодернізацію, щоб залишатися
конкурентною
ПЕРСПЕКТИВА. На цьому
наголосила заступниця міністра
захисту довкілля та природних
ресурсів з питань європейської
інтеграції Ірина Ставчук на форумі «Україна-30. Екологія» під
час дискусійної панелі «Економіка екології».
«Економіка зміни клімату
проста: бездіяльність у царині
кліматичних змін матиме шалені економічні наслідки, в сотні рази вищі за кошти, потрібні
для поступового скорочення викидів. Однак суспільство поки
що складно сприймає це, адже
повною мірою ще не відчуває їх
впливу. Та коли зміни стануть
відчутними, запізно вживати

якісь заходи для запобігання»,
–– сказала посадовиця.
За її словами, людство у наступні 10 років має зупинити зростання викидів парникових газів, а 20 –– зменшити ці
викиди фактично до нуля, щоб
досягти кліматичної нейтральності. І саме тому світові лідери
вважають питання зміни клімату одним з головних.
Екологічні й економічні аспекти виходять на перший план
під час ухвалення фінансових
рішень. Вартість тонни викидів
у європейській системі торгівлі викидами становить 50 євро.
Ринок зелених облігацій сягнув
600 мільярдів євро і попит на

кліматичні проєкти для інвестицій зростає.
Ірина Ставчук зазначила, що
велика кількість українських
корпорацій уже поставила собі за мету декарбонізуватися і
вже розпочала процес трансформації.
«Переконана, що реалізація
кліматичних заходів поліпшить
якість життя українців і зробить
міста чистішими. Адже серед
них утеплення будівель, модернізація міської інфраструктури,
мереж теплопостачання, розвиток громадського транспорту і
велосипедної інфраструктури»,
–– зауважила Ірина Ставчук.
За її словами, найскладніше бу-

де секторам енергетики та промисловості, адже у них багато
років не відбувалося модернізації. А відкладати її ще на 10 років
— це просто ставити ці системи
на шлях до загибелі. У промисловості це ризики того, що вона
перестане бути конкурентною.
«Модернізація не відбудеться сама собою. Для цього ми як
міністерство працюємо спільно
з усіма іншими органами влади, щоб створити відповідну регуляторну базу, з бізнесом ––
щоб реалізовувати ці можливості», –– цитує заступницю міністра захисту довкілля та природних ресурсів офіційний сайт
міністерства.
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«Життя було важким, але не сірим
і не буденним»

ВЕРНІСАЖ. Знаний фотожурналіст з Тернопільщини Василь Бурма 85-річчя відзначив

персональною фотовиставкою в обласному краєзнавчому музеї
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
(Фото автора)

ПРЯМА МОВА
Галина САДОВСЬКА,
заслужена журналістка України:
— Майже пів століття працюю разом з Василем Бурмою. Письменник-сатирик Євген Дудар в одному інтерв’ю
сказав мені: «Я Євгеній, а Бурма — геній». І в тих словах
щось є, адже рівних йому фотокореспондентів важко знайти. Він скромний, навіть не публічний, а сідає писати чи
фотографувати — і оживає його талант. Дуже гарне мовлення його газетних матеріалів, він любить природу, замки, ніхто так не пише
про них, як він. Василь Олександрович вірний своїй роботі, журналістиці.

В

асиль Бурма — жива легенда, патріарх тернопільської
фотожурналістики. У краї його
знає всяк — якщо не особисто, то
зі сторінок обласної газети «Вільне життя». 1963 року після закінчення факультету журналістики
Львівського університету ім. Івана Франка він влився у лави цієї редакції й працює тут досі. До
можливостей пера Василь Олександрович влучно долучив фотоапарат. Саме фотосправа зуміла
яскраво висвітлити талант майстра. Свої роботи в різні роки він
представляв на всеукраїнських і
міжнародних виставках, ставав
лауреатом багатьох з них. Ось і цієї
червневої пори Василь Бурма запросив до Тернопільського обласного краєзнавчого музею на відкриття чергового власного вернісажу. Експозицію присвятив своєму 85-річчю та 60-річчю трудової діяльності. Вона складається із двох частин: «Вогні Файного міста» і добірка «Краяни та гості» — портрети людей, яких знає,
пам’ятає.

Репортер і всеїдний
фотограф

Майже 110 фоторобіт заслужений журналіст України Василь
Бурма представив на персональній виставці. Знайдете світлини
не лише відомих митців, письменників, колег, а й безхатька, людей
різних професій та віку. Виставив,
як сам каже, президентську лінію.
Подбав про виразну палітру експресії та характерів, розкриття
захоплень і талантів тих, кого зняв
своїм фотоапаратом.
Василь Олександрович каже,
що ніколи не брався фотографувати когось на замовлення, для цього
є фотосалони. Себе ж називає репортером і всеїдним фотографом.
Будь-яка тема, життєва мить йому до душі. Хоч стверджує, що нинішньої доби цифрових технологій
фотографувати береться кожен.
Це не погано.
«Але я звик до старих канонів,
щоб у мене було і світло, і колір, і
головне — композиція. Щоб була
безпосередність на обличчі того,
кого знімаю, аби я бачив його характер», — ділиться думками фотомайстер.
Роками він робив чорно-білі
світлини. Вважає, що це особливі зображення, адже на них лише
двома кольорами треба висловити, передати всю гаму людських
почуттів, краси природи. Це важче. Як це в нього виходить, можна
побачити й на цьогорічній виставці, адже у чорно-білих кольорах
Василь Бурма представив чимало
таких робіт.
Із сумкою на раменах — інакше Василя Бурму й не побачите.
А в тій сумці, безперечно, фотоапаратура. Почасти кладе її й у наплічник, бере спальний мішок і подається у мандри. Любить подорожувати сам: нікому не заважає
й водночас йому ніхто не перешкоджає, тож може біля якогось
фотооб’єкта чаклувати годинами.
Людина, замки, природа — тріада, визначальна в його творчій діяльності.
Замкова тема вилилася в нього
в написання й ілюстрування уні-

Один з найкращих
синів Тернопілля
Колеги завжди з непідробленою увагою і щирою зацікавленістю
слухають заслуженого журналіста України Василя Бурму

кальної книжки «Привиди старих
замків». Інакше, мабуть, й бути не
може. Адже живе і творить він у
краї, де збереглися залишки третини старовинних твердинь України. Ці руїни на тлі вечірнього неба йому часто нагадують привидів. Зберегти, зафіксувати їх для
себе, краян, історії фотомайстер
старається десятиріччями. І не лише давні фортифікаційні споруди та палаци Тернопільщини, а й
Мукачевого, Ужгорода, Кам’янцяПодільського, Хотина, Жванця,
Судака, Білгорода-Дністровського, інших міст України.

Історії, оповідки,
курйози

А скільки різних історій, серед
яких і кумедні, трапляється з Василем Олександровичем під час
фотографування! Він їх не приховує, охоче розповідає. Певна річ,
на відкритті персональної виставки його колеги, особливо молоді,
почули чимало цікавого.
Якось у Кам’янці-Подільському
хотів зловити об’єктивом мить, коли сонце сідає над вежами фортеці. Довго чекав цієї хвилини. Щоб
не нудьгувати, час від часу бавився з песиком, який тут господарював: то пригостив його, то погладив.
І нарешті настала пора творчої роботи. Знайшов точку, поставив на
штатив камеру. Сонце ось-ось сяде
на шпиль вежі, а песик замість то-

го, щоб полизати йому руку, лизнув об’єктив. Доки Василь Олександрович витирав прилад, сонце
сіло, кадр розпався.
Є у Василя Бурми оповідки й
курйози страшніші. Думка про
примари, привиди у замках у нього завжди нуртує, особливо коли вдається потрапити в темне
підземелля твердині. Якось пробрався в підземну галерею однієї з фортець. Ураз у темряві фосфорично засвітилася пара очей.
Придивився — ще й ріжки стирчать. «Дідько!» — подумалося. Волосся на голові стало дибки. Але
цікавість виявилася сильнішою за
страх. Підійшов ближче й побачив звичайнісінького барана. Самотужки витягнути тварину на
поверхню не вдалося. Пішов кликати на допомогу. З’ясувалося, що
неподалік від замку була різниця і
баран утік з неї, проте провалився під землю.
Василь Бурма може захопливо розповідати не лише про власні пригоди. Він знає чимало легенд, переказів, історичних фактів, що стосуються того чи іншого
замку, міста або села. З ним приємно спілкуватися, його цікаво
читати, він талановитий фотохудожник. Нині підготував до друку нову книжку «Всі ми трошечки коні». Це його ода природі, яку
він дуже любить, безперестанно
знімає, цікаво та проникливо пише про неї.

Обстояти честь і гідність. Майдан Незалежності.
Київ. 2014 рік

«Син Полтавщини став одним з
найкращих синів Тернопілля», —
підкреслив у виступі на відкритті
виставки Тернопільський міський
голова Сергій Надал.
85 років тому Василь Бурма
прийшов у білий світ у полтавському селі Заріг. Дитинство було
важким. Батько на фронтових дорогах потрапив у полон, а коли війна закінчилася, десять років відбував покарання у ГУЛАГу. Мама
виховувала сама троє дітей.
Василь після закінчення семирічної школи вступив до ремісничого училища, а потім працював
на Ростсільмаші, верстатобудівному заводі на рідній Полтавщині.
Під час військової служби здобув
атестат про середню освіту. З ним
і подався до Львівського університету ім. І. Франка вступати на факультет журналістики. Каже, писав вірші, у солдатських лавах пізнав і фотосправу, тож вирішив, що
має бути журналістом. І мрія здійснилася.
Тернопіль обрав для подальшого проживання і праці, бо проходив
студентську виробничу практику
в редакції тутешньої газети «Вільне життя». І досі з цим виданням не
розлучається, став його своєрідним брендом.
Редактор цієї газети Петро Федоришин на церемонії відкриття виставки знаного фотомайстра
навіть з ноткою заздрості зізнався: «Мені приємно, що коли приїжджаю з Василем Олександровичем в якесь село, то одразу чую:
«О, Бурма приїхав». Тоді кажу: «А
я Санчо Панса».

Ой, взялася дівка ткати. Журналістка Софія Лінчевська
бере урок ткацтва

Чому став саме фотокореспондентом? Адже перо у Василя Бурми вправне, живе, цікаве.
«Треба було писати авторські
матеріали, тобто підписувати їх
іменами доярок, комбайнерів, людей інших професій та посад. Мене це дуже коробило, тож зайнявся фотографуванням», — розповідає Василь Олександрович. І за
кілька десятиріч зібрав цілу купу
негативів, які акуратно складав у
конверти, підписував і тепер передав у фонди обласного краєзнавчого музею.
Із
фотокамерою
об’їздивпройшов не лише всю Тернопільщину, а й відвідав понад 30 країн.
Певна річ, повертаючись із далеких мандрів, готував не лише дорожні нотатки для «Вільного життя», а й експонував фотороботи на
різних персональних виставках.
До слова, про свої мандри теж розповів у книжці, яку назвав «Дороги, путівці, стежини».
Розповідає, сватали його на роботу в ТАРС, навіть уже згоду дав,
отримував запрошення і з київських видань, але щось у ньому
промовляло, аби залишався в Тернополі. І дослухався до власного
серця.

На роботу
як на свято

Василь Бурма любить Тернопіль,
Тернопілля. А ще журналістику.
«У мене у шафах сотні сорочок
і стільки само краваток. Прийду
в редакцію, а мені часом кажуть:
«Чого так вирядилися?» Кажу: «На
роботу йду як на свято», — ділиться думками Василь Олександрович. І це справді так. Він дякує долі, що послала таке життя. «Було
воно нелегке, у трудах праведних,
але точно не було безбарвним, не сірим і не буденним», — стверджує.
І за це окрилене життя Василь
Бурма сфотографував десятки тисяч людей, сотні мальовничих місцин. І кожна світлина — не просто
портрет чи пейзаж, а емоційна історія, невимовна краса природи,
вихоплені миті нашої історії. Розповідати про легенду тернопільської фотожурналістики можна
годинами, як і писати цілу книжку. Журналістка Ліля Костишин
на відкритті чергової персональної виставки Василя Бурми зуміла коротко означити його характеристику.
Отож Василь Бурма — знавець
історії Тернопілля та всіх його замків, приятель усіх фортечних привидів, митець, який вважає самотність подарунком долі, експерт дівочої вроди й національної кулінарії, в єстві його бунтують козацькі гени, людина, яка за стільки літ
журналістської праці не перестала
вважати її творчістю. А ще володар
зірки на алеї Шани в Тернополі, заслужений журналіст України.
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ДОКУМЕНТИ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про основні засади молодіжної політики

Цей Закон визначає мету, завдання, основні засади, напрями та механізми реалізації молодіжної політики в Україні, гарантії участі молоді у її формуванні та реалізації, особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних
та дитячих громадських об’єднань.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) бюджетний грант у сфері молодіжної політики (далі — грант) — цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надається на безоплатній і безповоротній основі
за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги суб’єктам молодіжної роботи за результатами конкурсного відбору на реалізацію молодіжних проектів як проектна або інституційна підтримка;
2) вулична культура — молодіжна субкультура, що відображає спосіб життя, захоплення та погляди молодих людей, об’єднаних спільними інтересами, цінностями,
установками і формами поведінки, та відрізняється від традиційної (усталеної) культури суспільства, хоча й пов’язана з нею;
3) дитяча громадська організація — громадське об’єднання, членами (учасниками) якого є фізичні особи віком від 6 до 18 років, крім випадків, визначених цим Законом, а засновниками — фізичні особи, які досягли 14 років;
4) дитяче громадське об’єднання — добровільне об’єднання фізичних осіб віком
від 6 до 18 років, крім випадків, визначених цим Законом, та/або дитячих громадських організацій для забезпечення реалізації та захисту прав і свобод дітей, задоволення їхніх особистісних, суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних,
екологічних та інших, потреб та інтересів;
5) інституційна підтримка — цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надається молодіжним/дитячим громадським об’єднанням на реалізацію молодіжних
проектів, для забезпечення їх інституційного розвитку у формі фінансування витрат
на розвиток матеріально-технічної бази, навчання, підвищення кваліфікації, оплату
праці працівників у рамках завдань молодіжної політики у порядку, затвердженому
Кабінетом Міністрів України;
6) інституційний розвиток — стійкий комплексний розвиток молодіжних та дитячих громадських об’єднань, молодіжних центрів для виконання завдань молодіжної політики;
7) молода сім’я — сім’я у значенні, наведеному в Сімейному кодексі України, вік
кожного члена якої не перевищує 35 років;
8) молодіжна громадська організація — громадське об’єднання, засновниками та
членами (учасниками) якого є фізичні особи віком від 14 до 35 років, крім випадків,
визначених цим Законом;
9) молодіжна інфраструктура — будівлі, споруди, молодіжні простори, інші приміщення, земельні ділянки, що використовуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами молодіжної роботи для реалізації молодіжної політики та/або для здійснення молодіжної роботи;
10) молодіжна політика — напрям державної політики, спрямований на створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов і гарантій для
соціалізації та інтеграції дітей та молоді в суспільні процеси, що здійснюються в інтересах дітей та молоді та за їх участю;
11) молодіжна робота — діяльність, спрямована на залучення дітей та молоді до
суспільного життя, що здійснюється дітьми та молоддю, разом з дітьми та молоддю або в інтересах дітей та молоді за допомогою інструментів спільного прийняття рішень;
12) молодіжне громадське об’єднання — добровільне об’єднання фізичних осіб
віком від 14 до 35 років, крім випадків, визначених цим Законом, та/або молодіжних
громадських організацій для забезпечення реалізації та захисту прав і свобод молоді, задоволення її суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших, потреб та інтересів;
13) молодіжний працівник — особа, яка здійснює молодіжну роботу, пройшла
спеціалізовану підготовку в порядку, визначеному центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику, та отримала свідоцтво встановленого зразка;
14) молодіжний проект — діяльність суб’єктів молодіжної роботи, спрямована на
створення продукту, блага чи послуги (їх сукупності) в рамках виконання завдань молодіжної політики;
15) молодіжний простір — приміщення, будівля або її частина, земельна ділянка,
що використовується для здійснення молодіжної роботи;
16) молодіжний центр — установа, підприємство, організація, що здійснює молодіжну роботу;
17) молодь — молоді особи — особи віком від 14 до 35 років, які є громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на
законних підставах;
18) неформальне молодіжне об’єднання — група молодих людей, об’єднаних
спільними інтересами та потребами;
19) обдарована молодь — молоді особи, які виявили здібності у сфері науки, освіти, техніки, підприємництва, мистецтва, культури або фізичної культури і спорту та
досягли вагомих успіхів у зазначених сферах;
20) проектна підтримка — цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надається суб’єктам молодіжної роботи для реалізації молодіжних проектів у формі
фінансування прямих витрат на реалізацію молодіжного проекту та непрямих витрат (адміністративних витрат) на обслуговування та управління молодіжним проектом у рамках завдань молодіжної політики в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
21) суб’єкти молодіжної роботи — фізичні особи, фізичні особи — підприємці,
юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та
підпорядкування, що здійснюють молодіжну роботу. До суб’єктів молодіжної роботи належать, зокрема, молоді особи, молодіжні та дитячі громадські об’єднання, інші
громадські об’єднання, молодіжні ради, органи (організації) учнівського та студентського самоврядування, молодіжні центри, молодіжні працівники, радники з питань
молоді, благодійні організації, неформальні молодіжні об’єднання.
Стаття 2. Законодавство у сфері молодіжної політики
1. Законодавство у сфері молодіжної політики складається з Конституції України,
міжнародних договорів та угод, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини в цій сфері.
Стаття 3. Мета, завдання та пріоритети молодіжної політики
1. Метою молодіжної політики є створення умов для самореалізації та розвитку
потенціалу молоді в Україні, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності, забезпечення активної участі молоді в суспільному житті.
2. Основними завданнями молодіжної політики є:
1) створення умов для залучення молоді до громадського, політичного, соціально-економічного, культурного життя суспільства, популяризація ролі та важливості
участі молоді у процесі ухвалення рішень;
2) підтримка молоді в реалізації її соціально-економічного потенціалу, у тому числі для вирішення житлових питань, питань професійного розвитку, працевлаштування, задоволення освітніх, медичних, культурних та інших потреб;
3) формування громадянської, національної та культурної ідентичності української молоді;
4) сприяння інституційному розвитку молодіжних та дитячих громадських об’єд
нань, молодіжних центрів, посилення їхньої ролі у процесі соціалізації молоді;
5) розвиток молодіжної інфраструктури;
6) розвиток національного та міжнародного молодіжного співробітництва.
3. Держава у визначеному законом порядку сприяє створенню умов для:
1) забезпечення соціальних гарантій, створення механізмів соціалізації та інтеграції молоді в суспільні процеси, соціального захисту та підтримки молодих осіб;
2) залучення молоді до участі у громадському житті, до прийняття рішень на всіх
етапах формування та реалізації молодіжної політики;
3) здобуття молоддю компетентностей, необхідних для особистісного і професійного розвитку, забезпечення громадянської освіти молоді;
4) інституційного розвитку молодіжних та дитячих громадських об’єднань, молодіжних центрів;
5) діяльності суб’єктів молодіжної роботи;
6) формування, оптимізації та розвитку молодіжної інфраструктури, доступної
для молоді;
7) налагодження національного та міжнародного молодіжного співробітництва, у
тому числі програм мобільності та міжнародних молодіжних обмінів, проектів співпраці та стратегічного партнерства щодо поширення успішних практик молодіжної роботи, зміцнення зв’язків з молодими закордонними українцями;
8) розроблення, впровадження та розвитку освітніх програм для молодіжних працівників, членів молодіжних та дитячих громадських об’єднань;
9) запровадження нових форм, методів та інструментів молодіжної роботи, у тому
числі щодо розвитку освітніх, інформаційних та інших електронних молодіжних ресурсів, систем дистанційного надання послуг для молоді;
10) інтеграції молоді з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб до українського соціокультурного простору;
11) координації зусиль та забезпечення взаємодії між органами державної влади,
органами місцевого самоврядування та суб’єктами молодіжної роботи.
4. Пріоритети молодіжної політики визначаються Національною молодіжною
стратегією.

Стаття 4. Принципи молодіжної політики
1. Молодіжна політика в Україні здійснюється з дотриманням таких принципів:
1) рівності прав дітей та молоді — недопущення надання привілеїв чи встановлення обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, мови, етнічного чи соціального походження, сімейного чи майнового стану, місця проживання або іншими ознаками;
2) участі молоді — створення механізмів та гарантій залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні та реалізації молодіжної політики, повага до поглядів
та переконань молоді;
3) обґрунтованості — всі рішення з питань молодіжної політики формуються відповідно до потреб і прагнень української молоді, що визначаються за результатами
соціологічних опитувань, статистичної інформації, наукових досліджень з урахуванням національного та міжнародного досвіду;
4) міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії — залучення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів молодіжної роботи, будь-яких інших заінтересованих сторін до формування та реалізації молодіжної політики.
Розділ II
УЧАСТЬ МОЛОДІ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
Стаття 5. Гарантії та механізми участі молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики
1. Участь молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики забезпечується
шляхом врахування позиції молоді під час прийняття рішень, що стосуються молоді,
залучення суб’єктів молодіжної роботи до реалізації молодіжної політики.
2. Механізми та інструменти участі молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики:
1) інформування про рішення та дії органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, що стосуються молоді, шляхом оприлюднення відповідної інформації на своїх офіційних веб-сайтах, через засоби масової інформації, соціальні мережі та за допомогою інших доступних для молоді засобів та методів комунікації;
2) проведення консультацій, у тому числі електронних, із суб’єктами молодіжної
роботи, іншими заінтересованими сторонами, проведення опитувань молоді тощо;
3) налагодження діалогу з молоддю шляхом підтримки молодіжних ініціатив,
утворення молодіжних рад, призначення радників з питань молоді, проведення громадських слухань, публічних обговорень, створення робочих груп із залученням
суб’єктів молодіжної роботи;
4) забезпечення партнерства між молоддю та органами державної влади і органами місцевого самоврядування на всіх етапах формування та реалізації молодіжної політики, спільного проведення оцінювання ефективності рішень і заходів молодіжної політики;
5) забезпечення представництва молоді у складі консультативно-дорадчих органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством;
6) залучення суб’єктів молодіжної роботи до реалізації завдань молодіжної політики у порядку, визначеному законом.
3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування гарантують дотримання права молоді на участь у формуванні та реалізації молодіжної політики у
порядку, визначеному законом.
Стаття 6. Молодіжна рада
1. Молодіжна рада — це молодіжний консультативно-дорадчий орган, що може
утворюватися при Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування з метою залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики на регіональному та місцевому рівнях.
2. У разі утворення молодіжної ради орган, при якому її утворено, затверджує
положення про молодіжну раду та здійснює організаційно-методичне забезпечення її діяльності.
3. Молодіжна рада:
1) сприяє реалізації права молоді на участь у формуванні та реалізації молодіжної політики;
2) вносить до органу, при якому її утворено, пропозиції щодо організації консультацій з молоддю;
3) надає пропозиції, висновки, рекомендації щодо питань формування та реалізації молодіжної політики, обов’язкові до розгляду органом, при якому її утворено;
4) розробляє спільно з молодіжними та дитячими громадськими об’єднаннями,
іншими суб’єктами молодіжної роботи пропозиції щодо пріоритетів молодіжної політики на регіональному та місцевому рівнях;
5) здійснює моніторинг і оцінку ефективності реалізації молодіжної політики на
регіональному та місцевому рівнях;
6) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на
реалізацію молодіжної політики;
7) вивчає стан виконання законів України, інших нормативно-правових актів, що
стосуються молоді, на регіональному та місцевому рівнях;
8) здійснює громадську експертизу фінансування заходів молодіжної політики;
9) виконує інші завдання, визначені положенням про молодіжну раду.
4. Типове положення про молодіжну раду затверджується Кабінетом Міністрів
України.
5. Молодіжна рада діє на засадах добровільності, відкритості, прозорості та звітує
перед громадськістю про свою діяльність не менше одного разу на рік.
6. Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування можуть призначати радників з питань молоді на громадських чи інших засадах.
Правовий статус, порядок призначення та засади діяльності радників з питань молоді визначаються відповідним органом Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування.
Рекомендації щодо засад діяльності радників з питань молоді затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику.
Стаття 7. Національна рада з питань молоді
1. Національна рада з питань молоді — це консультативно-дорадчий орган, що
утворюється при Кабінеті Міністрів України з метою вироблення узгодженої позиції
щодо формування та реалізації молодіжної політики, налагодження взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з
суб’єктами молодіжної роботи з питань розвитку та реалізації молодіжної політики.
Порядок формування та діяльності Національної ради з питань молоді затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. До складу Національної ради з питань молоді включаються представники:
1) молодіжних та дитячих громадських об’єднань, обрані на конкурсних засадах
відповідно до Порядку формування та діяльності Національної ради з питань молоді;
2) органів студентського самоврядування закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти, обрані на конкурсних засадах відповідно до Порядку формування та діяльності Національної ради з питань молоді;
3) молодіжних рад, обрані на конкурсних засадах відповідно до Порядку формування та діяльності Національної ради з питань молоді;
4) центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких належить забезпечення реалізації окремих напрямів молодіжної політики в межах відповідних сфер діяльності таких органів, визначені Кабінетом Міністрів України;
5) обрані комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать
питання молодіжної політики, з числа народних депутатів України;
6) обрані Президентом України;
7) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
обрані на конкурсних засадах відповідно до Порядку формування та діяльності Національної ради з питань молоді.
3. Загальна чисельність представників, визначених пунктом 1 частини другої цієї
статті, становить чверть загального складу Національної ради з питань молоді.
Загальна чисельність представників, визначених пунктами 4—7 частини другої цієї статті, становить половину загального складу Національної ради з питань молоді.
Кількісний склад членів Національної ради з питань молоді визначається Порядком формування та діяльності Національної ради з питань молоді.
4. Національну раду з питань молоді очолює Прем’єр-міністр України, який входить до квоти членів Національної ради з питань молоді, визначених абзацом другим
частини третьої цієї статті.
Засідання Національної ради з питань молоді проводяться не менше одного разу на шість місяців.
5. Члени Національної ради з питань молоді виконують свої обов’язки на громадських засадах.
6. Національна рада з питань молоді в межах своїх повноважень:
1) вивчає стан виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики;
2) бере участь у підготовці, розглядає та вносить пропозиції, висновки, рекомендації до Національної молодіжної стратегії, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, проектів державних цільових програм у сфері молодіжної політики, інших
проектів нормативно-правових актів, що стосуються молоді;
3) вносить до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує молодіжну політику, інших органів державної влади та органів місцевого
самоврядування пропозиції з питань формування та реалізації молодіжної політики;
4) заслуховує та оцінює інформацію про стан реалізації молодіжної політики за
відповідний період;
5) взаємодіє у встановленому порядку з відповідними органами іноземних держав
та міжнародних організацій, що опікуються питаннями молоді;

6) щороку готує звіт про свою діяльність та подає його до Кабінету Міністрів України;
7) здійснює інші повноваження, передбачені Порядком формування та діяльності
Національної ради з питань молоді.
7. Строк повноважень Національної ради з питань молоді становить три роки.
8. Організаційне забезпечення формування та діяльності Національної ради з питань молоді здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику.
Розділ III
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує молодіжну політику, та інших центральних органів виконавчої влади у сфері молодіжної політики
1. Державне управління молодіжною політикою здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
молодіжну політику:
1) забезпечує виконання цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики;
2) узагальнює практику застосування законодавства у сфері молодіжної політики,
вносить пропозиції щодо його вдосконалення;
3) забезпечує підготовку Національної молодіжної стратегії, державних цільових
програм у сфері молодіжної політики, інших нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики;
4) забезпечує підготовку щорічної доповіді про становище молоді в Україні та подання її до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;
5) забезпечує вивчення соціально-економічних обставин, потреб, цінностей, пріоритетів молоді, рівня її залученості до суспільного життя;
6) сприяє проведенню всеукраїнських та міжнародних заходів з реалізації молодіжної політики;
7) здійснює організаційне забезпечення формування та діяльності Національної
ради з питань молоді;
8) спрямовує та координує діяльність Українського молодіжного фонду, здійснює
управління державною установою «Всеукраїнський молодіжний центр», координує
діяльність молодіжних центрів та молодіжних просторів, здійснює їх нормативноправове забезпечення;
9) сприяє розвитку молодіжної інфраструктури, розробляє критерії та процедури
присудження молодіжним центрам національного знаку якості, моніторингу та оцінки ефективності їхньої діяльності;
10) сприяє системній підготовці та підвищенню кваліфікації молодіжних працівників, членів молодіжних та дитячих громадських об’єднань відповідно до завдань та
потреб молодіжної роботи;
11) запроваджує порядок, критерії та вимоги щодо залучення установ та організацій до здійснення підготовки та підвищення кваліфікації молодіжних працівників;
12) забезпечує розроблення та затверджує типові навчальні програми і стандарти
оцінки якості підготовки молодіжних працівників;
13) сприяє діяльності та взаємодіє із суб’єктами молодіжної роботи з питань формування та реалізації молодіжної політики;
14) здійснює наукове, методичне, інформаційне, фінансове забезпечення реалізації молодіжної політики відповідно до закону;
15) взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань формування
та реалізації молодіжної політики;
16) здійснює у встановленому законодавством порядку міжнародне співробітництво у сфері молодіжної політики;
17) ініціює встановлення премій, стипендій, інших заохочень за особливі досягнення молоді в різних сферах;
18) забезпечує доступність, прозорість та відкритість інформації про молодіжні
проекти, реалізація яких здійснюється суб’єктами молодіжної роботи за рахунок коштів державного бюджету;
19) здійснює інші повноваження, визначені законом.
3. Центральні органи виконавчої влади, до повноважень яких належать питання
формування та реалізації політики у сферах, пов’язаних з вирішенням питань молоді:
1) сприяють розвитку молодіжної інфраструктури, молодіжних центрів, інших
установ, що забезпечують вирішення питань соціального захисту, самореалізації та
розвитку потенціалу молоді;
2) залучають у встановленому законом порядку молодіжні та дитячі громадські
об’єднання, інших суб’єктів молодіжної роботи до виконання державних цільових та
інших програм, що стосуються молоді;
3) залучають суб’єктів молодіжної роботи до обговорення проектів нормативноправових актів, що стосуються молоді;
4) сприяють налагодженню національного та міжнародного молодіжного співробітництва;
5) забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію соціальних гарантій для
молоді, встановлених законом;
6) здійснюють інші повноваження, визначені законом.
Стаття 9. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та
органів місцевого самоврядування у сфері молодіжної політики
1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у
межах своїх повноважень:
1) розробляють та реалізують регіональні та місцеві програми у сфері молодіжної
політики з урахуванням положень Національної молодіжної стратегії, регіональних
та місцевих потреб і запитів молоді, здійснюють оцінку ефективності їх реалізації;
2) передбачають у регіональних та місцевих програмах, інших програмах у сфері молодіжної політики питання підготовки та підвищення кваліфікації молодіжних
працівників;
3) забезпечують формування, оптимізацію та розвиток молодіжної інфраструктури;
4) сприяють створенню та діяльності молодіжних центрів, забезпечують діяльність молодіжних центрів комунальної форми власності, інших установ, що забезпечують соціальний захист, самореалізацію та розвиток потенціалу молоді;
5) надають всебічну підтримку установам та організаціям, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації молодіжних працівників, членів молодіжних та дитячих громадських об’єднань;
6) сприяють діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань, інших
суб’єктів молодіжної роботи, у тому числі шляхом їх залучення до реалізації місцевих та регіональних програм, надання грантів на конкурсних засадах, у порядку, визначеному законодавством;
7) сприяють створенню молодіжних рад, інших консультативно-дорадчих та робочих органів для забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації молодіжної
політики, вирішення інших питань, що стосуються молоді;
8) розробляють місцеві фінансово-кредитні механізми забезпечення економічної
доступності житла для молодих сімей та молодих осіб;
9) можуть встановлювати премії, стипендії, інші заохочувальні відзнаки за особливі досягнення молоді в різних сферах;
10) здійснюють інші повноваження, визначені законом.
Стаття 10. Національна молодіжна стратегія, державні цільові програми, республіканські Автономної Республіки Крим, регіональні та місцеві програми у
сфері молодіжної політики
1. Національна молодіжна стратегія — це нормативно-правовий акт, що визначає
стратегічні пріоритети молодіжної політики, довгострокові цілі та завдання, спрямовані на їх реалізацію.
2. Національна молодіжна стратегія розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику, за участю
Національної ради з питань молоді і затверджується Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
3. Державні цільові програми у сфері молодіжної політики та інші державні цільові програми з питань, що стосуються молоді, розробляються з урахуванням положень Національної молодіжної стратегії.
4. Положення Національної молодіжної стратегії враховуються при розробленні
республіканської Автономної Республіки Крим, регіональних та місцевих програм у
сфері молодіжної політики.
Розділ IV
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ УТВОРЕННЯ
І ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ТА ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
Стаття 11. 
Організаційні та правові засади утворення молодіжних та дитячих
громадських об’єднань
1. Порядок утворення, діяльності та статус молодіжних та дитячих громадських
об’єднань визначаються відповідно до цього Закону, Закону України «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.
2. Молодіжне громадське об’єднання, дитяче громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як молодіжна/дитяча громадська організація
або молодіжна/дитяча громадська спілка.
3. Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути
громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 14-річного віку і
перебувають в Україні на законних підставах.
4. Засновниками молодіжної громадської спілки можуть бути молодіжні громадські організації, що є юридичними особами приватного права, а членами (учасниками) молодіжної громадської спілки — молодіжні громадські організації, що є юридичними особами приватного права, та фізичні особи віком від 14 до 35 років.
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Засновниками дитячої громадської спілки можуть бути дитячі громадські організації, що є юридичними особами приватного права, а членами (учасниками) дитячої
громадської спілки — дитячі громадські організації, що є юридичними особами приватного права, та фізичні особи віком від 6 до 18 років.
5. Членами (учасниками) молодіжних громадських організацій можуть бути фізичні особи віком від 14 до 35 років. Членами (учасниками) дитячих громадських організацій можуть бути фізичні особи віком від 6 до 18 років.
Членство в молодіжних та дитячих громадських об’єднаннях є фіксованим.
Особи старшого віку, ніж визначено абзацом першим цієї частини, можуть бути членами молодіжних та дитячих громадських об’єднань, за умови що їх кількість
у такому об’єднанні не перевищує 20 відсотків загальної чисельності фізичних осіб,
які є членами об’єднання. Особи молодшого віку, ніж визначено абзацом першим цієї частини, можуть бути членами молодіжних громадських об’єднань, за умови що їх
кількість у такому об’єднанні не перевищує 20 відсотків загальної чисельності фізичних осіб, які є членами об’єднання. У складі виборних органів молодіжних та дитячих
громадських об’єднань кількість осіб старшого віку не може перевищувати 50 відсотків чисельності виборного органу.
Вступ дітей віком до 14 років до молодіжних та дитячих громадських об’єднань
здійснюється за письмовою згодою їхніх батьків чи інших законних представників,
у тому числі оформленою в електронній формі із застосуванням кваліфікованого
електронного підпису.
Стаття 12. Організаційні та правові засади діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань
1. Молодіжні та дитячі громадські об’єднання користуються правами та виконують обов’язки відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», цього Закону, інших законодавчих актів України.
2. Молодіжні та дитячі громадські об’єднання у порядку, визначеному законом,
мають право:
1) отримувати гранти на реалізацію молодіжних проектів;
2) залучатися до реалізації державних цільових, регіональних та місцевих програм
у сфері молодіжної політики, а також бути надавачами соціальних послуг;
3) брати участь у формуванні та реалізації молодіжної політики;
4) утворювати молодіжні центри, здійснювати підготовку молодіжних працівників
у порядку, за критеріями та вимогами, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику;
5) здійснювати моніторинг та оцінювання реалізації молодіжної політики;
6) делегувати своїх представників для участі у відборі членів молодіжних рад, Національної ради з питань молоді, інших консультативно-дорадчих органів, що утворюються для вирішення питань, що стосуються молоді;
7) за погодженням із закладами освіти, охорони здоров’я, культури, соціального
захисту, фізичної культури і спорту, молодіжними центрами, іншими установами, що
працюють з дітьми та молоддю і надають їм послуги, брати участь у підготовці та реалізації програм (проектів, заходів) на базі таких закладів або поза ними;
8) провадити іншу діяльність на виконання своїх статутних завдань, не заборонену законодавством.
Розділ V
МОЛОДІЖНА РОБОТА
Стаття 13. Зміст молодіжної роботи
1. Молодіжна робота орієнтується на потреби молоді, спрямована на набуття молодими особами необхідних компетентностей з урахуванням соціально-економічних
умов.
Молодіжна робота здійснюється на принципах добровільної участі молоді, доступності, орієнтації молодих осіб на інтелектуальний, фізичний, духовний розвиток
та забезпечення добробуту.
2. До основних завдань молодіжної роботи належать:
1) розвиток і задоволення різноманітних потреб та інтересів дітей та молоді, сприяння їх особистісному розвитку та самореалізації;
2) формування у дітей та молоді загальнолюдських, загальнокультурних і загальнонаціональних цінностей, навчально-пізнавальних, громадянських, соціальних, комунікативних, підприємницьких та інших компетентностей;
3) розвиток волонтерства, вуличних культур, неформальних молодіжних
об’єднань, програм національних та міжнародних обмінів, молодіжного туризму;
4) впровадження програм професійної орієнтації, популяризації та утвердження
здорового і безпечного способу життя, культури здоров’я;
5) організація змістовного дозвілля, культурного, емоційного розвитку особистості;
6) забезпечення партнерської підтримки дітей та молоді, які проживають на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб;
7) впровадження інклюзивного підходу та забезпечення рівного доступу кожної
молодої особи до якісних послуг та можливостей молодіжної роботи.
3. Молодіжна робота здійснюється різними формами, методами залежно від потреб молоді та можливостей суб’єктів молодіжної роботи, які її здійснюють.
Стаття 14. Молодіжні працівники
1. Молодіжна робота здійснюється молодіжними працівниками, молодіжними та
дитячими громадськими об’єднаннями, іншими суб’єктами молодіжної роботи.
2. Метою діяльності молодіжних працівників є реалізація молодіжної політики,
організація молодіжної роботи та створення умов для всебічної самореалізації молоді в різних сферах суспільного життя, розкриття її потенціалу, захист інтересів та
прав молоді.
3. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади можуть
створювати робочі місця для молодіжних працівників, у тому числі укладати з ними
трудові договори/контракти для залучення їх до здійснення молодіжної роботи на
підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності.
Стаття 15. Молодіжні центри
1. Мережа молодіжних центрів складається з:
1) молодіжного центру загальнодержавного рівня (далі — Всеукраїнський молодіжний центр);
2) республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських молодіжних центрів (далі — регіональні молодіжні центри);
3) міських, районних, районних у містах, селищних, сільських молодіжних центрів
(далі — місцеві молодіжні центри).
Питання функціонування молодіжних центрів визначаються Типовим положенням
про молодіжні центри, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Всеукраїнський молодіжний центр є державною установою, що належить до
сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику.
Всеукраїнський молодіжний центр утворюється та діє з метою сприяння розвитку регіональних та місцевих молодіжних центрів, розвитку та популяризації нових
форм, методів та інструментів молодіжної роботи, її організаційного, методичного
та ресурсного забезпечення.
3. Регіональні молодіжні центри є бюджетними установами, що утворюються органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і належать до сфери їх управління.
Регіональні молодіжні центри є опорними, утворюються та діють з метою забезпечення рівного доступу молоді до послуг, що надаються молодіжними центрами в
рамках виконання завдань молодіжної політики, раціонального та ефективного використання ресурсів, впорядкування та розвитку мережі місцевих молодіжних центрів,
загальної координації їхньої діяльності, розвитку та підтримки молодіжних ініціатив.
4. Місцеві молодіжні центри є установами, організаціями, підприємствами, що утворюються органами місцевого самоврядування і належать до сфери їх управління.
Місцеві молодіжні центри також можуть бути юридичними особами незалежно
від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування.
Місцеві молодіжні центри комунальної форми власності можуть утворюватися та
діяти на базі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту шляхом їх реорганізації у разі ухвалення відповідного рішення органом місцевого самоврядування, що є засновником зазначеного закладу, у порядку, визначеному законом.
Місцеві молодіжні центри сприяють соціальному та індивідуальному розвитку дітей та молоді на засадах залучення до прийняття рішень та інтеграції в життя громади, забезпечують розвиток громадянської та неформальної освіти, запроваджують
інші форми змістовного дозвілля дітей та молоді, здійснюють методичне та інформаційне забезпечення діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань, інших суб’єктів молодіжної роботи.
5. Молодіжним центрам, що відповідають критеріям якості, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику, присвоюється національний знак якості.
6. Моніторинг діяльності молодіжних центрів здійснюється відповідно до критеріїв та в порядку, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику.
7. Фінансове забезпечення діяльності молодіжних центрів здійснюється за рахунок коштів засновників та інших джерел, не заборонених законодавством.
8. З метою розвитку молодіжної інфраструктури органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, підприємства, установи та організації незалежно від форми
власності та підпорядкування можуть організовувати роботу молодіжних просторів.
Молодіжна робота в такому разі здійснюється з урахуванням специфіки роботи закладу та може включати надання послуг з неформальної освіти, культурного розвитку, донесення до дітей та молоді інформації про необхідність збереження
здоров’я, популяризації здорового способу життя, проведення активного та змістовного дозвілля, розвитку вуличних культур.
Порядок функціонування молодіжного простору визначається власником (балансоутримувачем, розпорядником) будівель, споруд, інших приміщень чи земельних
ділянок, на базі яких організовано молодіжний простір.

Рекомендації щодо організації роботи молодіжного простору затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику.
Розділ VI
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ПРАВ МОЛОДІ
Стаття 16. Особливості реалізації права молоді на забезпечення житлом
1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування:
1) розробляють і забезпечують виконання державних цільових та місцевих програм, спрямованих на створення сприятливих житлово-побутових умов для молоді,
яка проживає в гуртожитках;
2) сприяють проведенню заходів щодо розширення обсягів будівництва житла
для молоді, удосконалення системи пільгового забезпечення житлом молодих сімей та молодих осіб;
3) розробляють фінансово-кредитні механізми забезпечення економічної доступності житла для молодих сімей та молодих осіб, у тому числі шляхом:
надання житла в лізинг з правом його викупу;
оплати вступних пайових внесків при вступі до молодіжних житлових комплексів,
житлово-будівельних кооперативів;
надання пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво та придбання житлових будинків і квартир;
фінансування будівництва житла для молодих сімей та молодих осіб через застосування спеціальних житлово-накопичувальних депозитних рахунків у комерційних банках;
надання довгострокових державних кредитів і цільових адресних субсидій та кредитів за рахунок інших джерел фінансування на будівництво (реконструкцію) і придбання житла тощо;
4) розробляють механізми залучення позабюджетних джерел для фінансування
житлових програм для молоді.
2. Молоді сім’ї та молоді особи можуть одержувати за рахунок бюджетних коштів
пільгові довгострокові державні кредити на будівництво і придбання житлових будинків і квартир, на оплату вступних пайових внесків при вступі до молодіжних житлових комплексів, житлово-будівельних кооперативів.
3. Молоді особи, молоді сім’ї, які не мають дітей, сплачують кредит з відсотковою
ставкою у розмірі 3 відсотки річних суми заборгованості за кредитом. Молоді особи, молоді сім’ї, які мають одну дитину, звільняються від сплати відсотків за користування кредитом. Молодим особам, молодим сім’ям, які мають двох дітей, за рахунок бюджетних коштів, крім того, погашаються 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом, а молодим особам, молодим сім’ям, які мають трьох і більше дітей, — 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом.
4. Дія цієї статті поширюється на молодих вчених, на подружжя, в якому чоловік
або дружина є молодим вченим, та на неповні сім’ї, в яких мати (батько) є молодим
вченим, якщо зазначені молоді вчені є громадянами України та працюють на державних підприємствах, у державних науково-дослідних (науково-технічних) установах та
організаціях, закладах вищої освіти та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів
акредитації на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, або навчаються за денною формою навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.
Стаття 17. Особливості реалізації прав молоді у сфері освіти
1. Молоді особи можуть одержувати за рахунок коштів державного чи місцевих
бюджетів пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти у закладах фахової передвищої та вищої освіти незалежно від форми власності та сфери управління, що
діють на території України, за різними формами здобуття освіти.
Молоді особи, які не мають дітей, сплачують кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних суми заборгованості за кредитом.
Молоді особи, які мають одну дитину, звільняються від сплати відсотків за користування кредитом. Молодим особам, які мають двох дітей, за рахунок бюджетних коштів, крім того, погашаються 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом, а молодим
особам, які мають трьох і більше дітей, — 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом.
Порядок надання молодим особам пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої та вищої освіти та їх пільгового погашення затверджується Кабінетом Міністрів України.
Надання та адміністрування пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у закладах фахової передвищої та вищої освіти незалежно від форми власності та
сфери управління, що діють на території України, за різними формами здобуття освіти здійснюються через державні банки-партнери відповідно до Порядку надання молодим особам пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої
та вищої освіти та їх пільгового погашення.
2. Органи місцевого самоврядування забезпечують пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів до місця навчання і додому у визначених ними порядку та розмірах
за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів.
Стаття 18. Особливості реалізації прав молоді у сферах культури, туризму, оздоровлення та відпочинку, фізичної культури і спорту
1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють організації змістовного дозвілля молоді шляхом:
1) популяризації здорового способу життя, культури здоров’я, активного відпочинку, оздоровчої рухової активності;
2) організації безпечних пішохідних, велотуристичних, екскурсійних маршрутів,
сприяння облаштуванню місць для занять руховою активністю;
3) створення умов для змістовного дозвілля, естетичного та національно-патріотичного виховання, фізкультурно-спортивної роботи в закладах оздоровлення та
відпочинку;
4) розміщення інформації про заклади, підприємства, установи, що надають послуги з оздоровлення та відпочинку;
5) підтримки молодіжних проектів молодіжних та дитячих громадських об’єднань,
інших суб’єктів молодіжної роботи щодо організації оздоровлення та відпочинку молоді, якщо це передбачено відповідними державними регіональними чи місцевими
цільовими програмами;
6) розвитку вуличних культур.
2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати для молодіжних та дитячих туристичних груп пільги з користування транспортними, готельними, культурними та іншими послугами.
Порядок надання зазначених пільг та джерела їх фінансування встановлюються
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
Стаття 19. Особливості реалізації прав молоді у сфері охорони здоров’я
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування, державні та комунальні заклади охорони здоров’я
спільно з підприємствами, установами та організаціями забезпечують проведення
щорічного медичного обстеження всіх молодих осіб і дітей.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування забезпечують розвиток мережі закладів охорони
здоров’я наркологічного профілю та мережі медико-соціальних закладів для дітей та
молоді, розробляють і реалізують програми та заходи щодо профілактики серед дітей та молоді соціально небезпечних хвороб, популяризації та утвердження здорового способу життя, культури здоров’я.
Стаття 20. Особливості підтримки молодих сімей, у тому числі тих, які перебувають у складних життєвих обставинах, та молодих осіб, які перебувають
у складних життєвих обставинах
1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування сприяють реалізації заходів, спрямованих на зміцнення інституту сім’ї та шлюбу, формування в суспільстві пріоритетності сімейних цінностей та відповідального батьківства, підготовку молоді до сімейного життя, соціальну підтримку молодих сімей, у тому числі тих,
які перебувають у складних життєвих обставинах.
2. Соціальна підтримка молодих сімей, у тому числі тих, які перебувають у складних життєвих обставинах, та молодих осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечується шляхом надання соціальних послуг, державної соціальної
допомоги, пільг відповідно до закону.
3. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть залучати молодіжні центри, молодіжні та дитячі громадські об’єднання до соціальної підтримки
молодих сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, та
надання соціальних послуг дітям, сім’ям та молоді у встановленому законом порядку.
Стаття 21. Особливості підтримки обдарованої молоді
1. Обдарованій молоді надається всебічна підтримка з метою реалізації соціально
значущих проектів у соціальній та гуманітарній сферах у порядку, визначеному законодавством, щороку відзначаються особливі досягнення молоді у розбудові України.
2. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати спеціальні стипендії та гранти для молоді, у тому числі виділяти кошти на стажування у провідних вітчизняних та іноземних наукових установах, за умови подальшої
роботи таких молодих осіб в Україні протягом визначеного строку.
3. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування сприяють проведенню загальнодержавних, регіональних та місцевих конкурсів, виставок, фестивалів, концертів, наукових конференцій тощо для виявлення, підтримки і поширення
творчих досягнень молоді.
Стаття 22. Особливі гарантії молоді у сфері зайнятості та підприємництва
1. Держава забезпечує працездатній молоді надання першого робочого місця на
строк не менше двох років після закінчення або припинення навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої
освіти, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби.
Дворічний строк першого робочого місця обчислюється з урахуванням часу роботи молодої особи до призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу.
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової міграції, надає місцевим органам виконавчої влади,

органам місцевого самоврядування, центрам соціальних служб доступ до інформації про наявність вільних робочих місць (вакантних посад), у тому числі призначених
для працевлаштування осіб з інвалідністю.
3. Держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше трьох років
молодим спеціалістам — випускникам закладів професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої та вищої освіти державної та комунальної форм власності, потреба в яких була визначена державним замовленням.
Розділ VII
УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ФОНД
Стаття 23. Основні засади діяльності Українського молодіжного фонду
1. Український молодіжний фонд (далі — Фонд) є бюджетною установою — юридичною особою публічного права, уповноваженою Кабінетом Міністрів України здійснювати підтримку молодіжних проектів та виконання окремих завдань молодіжної
політики.
2. Фонд підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику.
3. Положення про Український молодіжний фонд затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує молодіжну політику.
Фонд визначає молодіжні проекти, на реалізацію яких надаються гранти, відповідно до Положення про Український молодіжний фонд.
4. Основними завданнями Фонду є:
1) експертний відбір молодіжних проектів, надання грантів на їх реалізацію, моніторинг реалізації молодіжних проектів;
2) сприяння реалізації завдань молодіжної політики, розвитку інноваційних форм,
методів та інструментів молодіжної роботи;
3) співпраця з українськими та іноземними фізичними і юридичними особами
приватної та державної форм власності;
4) створення сприятливих умов для реалізації молодіжних проектів, у тому числі
шляхом здійснення контролю за процесом їх реалізації;
5) стимулювання розроблення новітніх, конкурентоспроможних, у тому числі інклюзивних молодіжних проектів;
6) підтримання реалізації міжнародних проектів та програм міжнародного співробітництва, у тому числі програм міжнародних молодіжних обмінів, сприяння формуванню позитивного іміджу України у світі;
7) підтримка молодіжних та дитячих громадських об’єднань, інших суб’єктів молодіжної роботи на всіх етапах реалізації молодіжних проектів, фінансування яких
здійснюється за рахунок грантів, наданих Фондом.
5. На виконання покладених на нього завдань Фонд:
1) визначає за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику, пріоритетні напрями здійснення
Фондом підтримки розвитку молодіжної політики;
2) визначає процедуру та критерії конкурсного відбору молодіжних проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Фонду, у порядку, визначеному Положенням про Український молодіжний фонд;
3) оприлюднює порядок подання до Фонду пропозицій про підтримку молодіжних проектів;
4) створює і веде реєстр молодіжних проектів, поданих до Фонду з пропозиціями
про їх підтримку, та оприлюднює його у формі відкритих даних відповідно до закону;
5) надає гранти молодіжним та дитячим громадським об’єднанням, іншим
суб’єктам молодіжної роботи;
6) забезпечує прозоре, цільове та ефективне використання коштів Фонду;
7) набуває цивільні права та обов’язки в порядку, передбаченому цивільним законодавством, у тому числі шляхом укладення договорів, контрактів, зокрема зовнішньоекономічних, інших правочинів, а також у встановлених законодавством межах
несе відповідальність за порушення Фондом законодавства;
8) реалізує права Фонду, у тому числі здійснює майнові права інтелектуальної власності;
9) одержує та аналізує звіти про виконання молодіжних проектів, реалізованих
за підтримки Фонду;
10) інформує громадськість про діяльність Фонду та реалізовані за його підтримки молодіжні проекти;
11) виконує окремі завдання молодіжної політики, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику;
12) здійснює інші повноваження, визначені Положенням про Український молодіжний фонд.
6. Органами управління Фонду є наглядова рада і дирекція.
Контроль за діяльністю Фонду здійснює наглядова рада. Управління поточною діяльністю Фонду здійснює дирекція.
7. Наглядова рада Фонду формується у складі восьми осіб:
двох осіб, визначених комітетом Верховної Ради України, до предмета відання
якого належать питання молодіжної політики;
двох осіб, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує молодіжну політику;
чотирьох осіб, обраних із числа представників молодіжних та дитячих громадських об’єднань, органів студентського самоврядування закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти, молодіжних рад на конкурсних засадах у порядку,
визначеному Положенням про Український молодіжний фонд.
Наглядову раду Фонду очолює голова. Голова наглядової ради здійснює свою діяльність на громадських засадах та обирається із числа членів наглядової ради у порядку, визначеному Положенням про Український молодіжний фонд.
Одна й та сама особа не може бути обрана головою або членом наглядової ради
Фонду більш як два строки поспіль.
Члени наглядової ради Фонду здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Витрати, пов’язані з виконанням повноважень членів наглядової ради Фонду,
здійснюються за рахунок Фонду.
Строк повноважень наглядової ради Фонду становить три роки.
8. Не може бути членом наглядової ради Фонду особа, яка:
1) рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, не зняту чи не погашену у встановленому законом порядку;
3) протягом останнього року до дня працевлаштування піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.
9. Дирекція Фонду є постійно діючим виконавчим і розпорядчим органом Фонду,
який здійснює управління поточною діяльністю Фонду.
Дирекція Фонду складається із членів дирекції, трудові договори з якими укладаються у формі контракту в порядку, визначеному Положенням про Український молодіжний фонд.
Кількісний склад і структура дирекції Фонду визначаються наглядовою радою Фонду за поданням директора Фонду. Директор Фонду входить до складу дирекції Фонду
за посадою. Директор Фонду обирається наглядовою радою Фонду на конкурсних засадах у порядку, визначеному Положенням про Український молодіжний фонд.
Контракт з директором Фонду укладається у встановленому порядку центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику, строком на чотири роки.
Одна й та сама особа не може бути обрана директором Фонду більш як три рази поспіль.
10. Конкурсний відбір молодіжних проектів, реалізація яких здійснюватиметься за
рахунок коштів Фонду, проводять експерти.
Персональний склад експертних рад Фонду формується за результатами конкурсу з добору експертів у порядку, визначеному Положенням про Український молодіжний фонд, та затверджується дирекцією Фонду.
У конкурсі з добору експертів не можуть брати участь члени органів управління
та працівники Фонду.
Розділ VIII
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
Стаття 24. Фінансове забезпечення молодіжної політики
1. Фінансове забезпечення молодіжної політики здійснюється відповідно до цього
Закону та інших нормативно-правових актів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг коштів державного бюджету, що спрямовуються на молодіжну політику, у
тому числі тих, що спрямовуються на фінансування діяльності Фонду, визначається
Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
Фінансування заходів молодіжної політики може здійснюватися також за рахунок
добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі нерезидентів України,
добровільних внесків урядів, агентств та установ іноземних держав, міжнародних фінансових та інших організацій, зокрема у формі цільових грантів.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування при формуванні бюджету передбачають видатки на реалізацію державних, регіональних та місцевих
програм у сфері молодіжної політики.
2. Молодіжні та дитячі громадські об’єднання у порядку, визначеному цим Законом, мають виключне право на отримання грантів на реалізацію молодіжних проектів
як інституційної підтримки та переважне, але не виключне, право на отримання грантів на реалізацію молодіжних проектів як проектної підтримки.
Інші суб’єкти молодіжної роботи (крім суб’єктів господарювання, щодо яких законом не передбачено надання підтримки з державного бюджету, місцевих бюджетів
та за рахунок коштів Фонду) мають право на отримання грантів на реалізацію молодіжних проектів як проектної підтримки.
Молоді особи можуть отримувати гранти та стипендії, що надаються фізичним
особам, у порядку, визначеному законодавством.
Фінансова підтримка молодіжних проектів суб’єктів молодіжної роботи здійснюється в рамках виконання завдань державних цільових, регіональних та місцевих
програм у сфері молодіжної політики, інших державних цільових, регіональних та
місцевих програм з питань, що стосуються молоді, у вигляді грантів.
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3. Забороняється зміна цільового призначення об’єктів молодіжної інфраструктури, наданих органами місцевого самоврядування, органами державної влади у користування молодіжним та дитячим громадським об’єднанням, молодіжним центрам, без згоди центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує молодіжну політику, якщо така зміна припинить використання зазначених об’єктів для здійснення молодіжної роботи.
Стаття 25. Фінансове забезпечення діяльності Українського молодіжного фонду
1. Джерелами формування коштів Фонду є:
1) кошти державного бюджету;
2) добровільні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі нерезидентів України;
3) добровільні внески урядів, агентств та установ іноземних держав, міжнародних
фінансових та інших організацій, зокрема у формі цільових грантів;
4) інші джерела, не заборонені законодавством.
Фонд може отримувати від урядів, агентств та установ іноземних держав, а також
від міжнародних фінансових організацій (далі — донори) фінансові внески та допомогу у формі цільових грантів чи в інший спосіб на підставі відповідного договору.
Фонд забезпечує незалежний і прозорий окремий облік таких внесків та допомоги
відповідно до законодавства.
2. Майно Фонду формується з рухомого та нерухомого майна, закріпленого за
Фондом на праві оперативного управління.
3. Кошти Фонду використовуються виключно для:
1) надання грантів для реалізації молодіжних проектів молодіжними та дитячими громадськими об’єднаннями, іншими суб’єктами молодіжної роботи у встановленому законом порядку, в тому числі на умовах співфінансування, що здійснюється на договірних засадах;
2) виконання окремих завдань молодіжної політики, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику;
3) забезпечення поточної діяльності Фонду, виконання покладених на Фонд функцій та повноважень у межах кошторису Фонду.
Кошти Фонду також можуть використовуватися на виплату експертам експертних рад Фонду передбачених законодавством винагороди та інших виплат, за умови що такі виплати пов’язані з діяльністю експертів щодо проведення конкурсного відбору проектів. Зазначені виплати здійснюються в порядку, затвердженому Положенням про Український молодіжний фонд, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
4. Фінансування молодіжних проектів може здійснюватися у повному обсязі за рахунок коштів Фонду. У разі реалізації спільних проектів за участю іноземців або державних органів чи установ іноземних держав Фонд може виділяти кошти та здійснювати фінансування молодіжних проектів у частці, визначеній наглядовою радою Фонду.
Розділ IX
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
Стаття 26. Міжнародне співробітництво у сфері молодіжної політики
1. Міжнародне співробітництво у сфері молодіжної політики здійснюється відповідно до законів України та міжнародних договорів України.
2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у сфері молодіжної політики,
зокрема шляхом укладення відповідних міжнародних договорів України, підтримки
програм міжнародних молодіжних обмінів, сприяння участі молодіжних та дитячих
громадських об’єднань у міжнародних організаціях, програмах та заходах.
3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
молодіжну політику, представляє інтереси України у сфері молодіжної політики у відносинах з іншими державами та міжнародними організаціями, що опікуються питаннями молоді, укладає у встановленому порядку міжнародні договори у сфері молодіжної політики.
4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
молодіжну політику, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації, органи місцевого самоврядування мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти, культури, науковими установами, молодіжними центрами та іншими молодіжними установами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно
до законодавства України.
Розділ X
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
Стаття 27. 
Відповідальність за порушення законодавства у сфері молодіжної
політики
1. Особи, винні у порушенні законодавства у сфері молодіжної політики, несуть
дисциплінарну, цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.
Розділ XI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім
частин першої і другої статті 24, статті 25 цього Закону, які набирають чинності з
1 січня 2022 року.
2. Визнати такими, що втратили чинність з дня набрання чинності цим Законом:
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 16, ст. 167 із наступними
змінами);
Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 1, ст. 2; 2006 р., № 50, ст. 501; 2011 р., № 18, ст. 125;
2015 р., № 2-3, ст. 12; 2016 р., № 2, ст. 17);
Декларацію «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 16, ст. 166; 1999 р., № 26, ст. 220; 2006 р.,
№ 22, ст. 199);
Постанову Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., № 16, ст. 168).
3. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
у статті 32:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, молодіжної
політики, фізкультури і спорту»;
у пункті «а»:
підпункти 1, 2, 5 і 8 викласти в такій редакції:
«1) управління закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, молодіжними центрами, які належать територіальним
громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
2) забезпечення здобуття повної загальної середньої, професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних і комунальних закладах
освіти, створення необхідних умов для виховання дітей та молоді, розвитку їхніх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних закладів освіти, дитячих, молодіжних та
науково-просвітницьких громадських об’єднань, молодіжних центрів»;
«5) вирішення питань про надання професійним творчим працівникам, молодіжним та дитячим громадським об’єднанням на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, молодіжні центри, молодіжні простори,
необхідних для творчої діяльності або реалізації завдань молодіжної політики»;
«8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій,
інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я,
культури, фізкультури і спорту, молодіжної політики»;
доповнити підпунктом 10 такого змісту:
«10) сприяння розвитку молодіжних та дитячих громадських об’єднань, молодіжних центрів, молодіжних рад, молодіжної інфраструктури»;
у частині першій статті 44:
пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
«1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного
та культурного розвитку, розвитку молоді відповідно районів і областей, цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин — також програм їх національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з
питань, передбачених цією статтею; забезпечення виконання рішень ради;
2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку, розвитку молоді відповідно областей та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України»;
доповнити пунктом 19 такого змісту:
«19) сприяння розвитку молодіжної інфраструктури, молодіжних центрів, інших
суб’єктів молодіжної роботи»;
2) у Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177; 2009 р., № 39, ст. 557):
частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
«Бібліотеки в порядку, передбаченому їх статутами (положеннями), мають право самостійно:
визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;
здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному законодавством, рахунки в установах банків, у тому числі валютні, встановлювати перелік платних послуг;
визначати джерела комплектування своїх фондів;
встановлювати пільги для окремих категорій користувачів бібліотеки;
визначати при наданні користувачам бібліотеки документів розмір коштів, що передаються бібліотеці як забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення одержаних у
бібліотеці документів, у випадках, передбачених правилами користування бібліотеками;

визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотеки, у тому числі пені за порушення термінів користування документами;
визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами;
вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до нормативноправових актів;
здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими
установами і організаціями іноземних держав, вести міжнародний документообмін,
бути членом міжнародних організацій, брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи;
організовувати роботу молодіжних просторів, залучати суб’єктів молодіжної роботи до здійснення молодіжної роботи на базі бібліотек;
здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не
суперечить закону»;
текст статті 25 викласти в такій редакції:
«Громадяни та їх об’єднання мають право брати участь у фінансуванні та реалізації програм розвитку бібліотечної справи, підтримці творчих починань у діяльності бібліотек, у тому числі щодо організації роботи молодіжних просторів (виокремлений
читальний зал, кімната або її частина) для здійснення молодіжної роботи, вирішенні соціальних і побутових проблем бібліотечних працівників. Це право реалізується
шляхом створення читацьких рад бібліотек, благодійних організацій, розвитку спонсорства, меценатської діяльності, інших форм благодійної діяльності»;
3) у Законі України »Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., № 46, ст. 393; 2017 р., № 38-39, ст. 380; 2020 р., № 31, ст. 226):
статтю 14 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Заклади позашкільної освіти можуть організовувати роботу молодіжних просторів, залучати суб’єктів молодіжної роботи до здійснення молодіжної роботи на базі закладів позашкільної освіти»;
частини третю і дев’яту статті 16 викласти в такій редакції:
«3. Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців, учнів і слухачів, потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських об’єднань, має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти»;
«9. Освітня програма гуртків, секцій, інших творчих об’єднань тощо, а також спеціалізованих закладів позашкільної освіти (з навчальних дисциплін (предметів), видів спорту
тощо) розробляється закладами позашкільної освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджується (схвалюється) у порядку, визначеному законодавством.
Заклади позашкільної освіти можуть залучати молодіжні та дитячі громадські
об’єднання, молодіжні центри, молодіжних працівників до участі у розробленні освітніх програм»;
4) частину другу статті 8 Закону України «Про громадські об’єднання» (Відомості
Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1) викласти в такій редакції:
«2. Членами (учасниками) громадської спілки, крім молодіжної та дитячої, можуть
бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними. Вік членів молодіжної, дитячої спілки визначається її статутом у межах,
встановлених законом»;
5) частину другу статті 1 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості
Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243) викласти в такій редакції:
«2. Терміни «роботодавці», «працівники», «особи, які забезпечують себе роботою самостійно», «сторони соціального діалогу», «молодь» та «неформальне професійне навчання працівників» вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених
у законах України «Про організації роботодавців», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про соціальний діалог в Україні», «Про основні засади молодіжної політики», «Про професійний розвиток працівників»;
6) частину другу статті 3 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 34, ст. 1173; 2018 р.,
№ 36, ст. 274; 2020 р., № 43, ст. 371) доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) проектів, що реалізуються Українським молодіжним фондом, у порядку, встановленому Законом України «Про основні засади молодіжної політики»;
7) частини другу і третю статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 4, ст. 25, № 51,
ст. 491; 2021 р., № 7, ст. 54) викласти в такій редакції:
«2. Право на отримання в оренду державного та комунального майна, що не міститься в Переліку першого типу, без проведення аукціону також мають:
музеї;
державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері культури і
мистецтв чи громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні);
заклади освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності;
громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів;
реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ;
державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»;
державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження;
вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують
підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);
народні депутати України і депутати місцевих рад для розміщення громадської
приймальні;
потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке
передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів
(зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;
потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо
балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок;
державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи
вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також
бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;
громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри
олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями,
внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, — виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг;
потенційні орендарі для організації та надання послуг з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на період дії карантину, зумовленого протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);
молодіжні та дитячі громадські об’єднання, які протягом останніх двох років, що
передують року звернення, співпрацюють з органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування щодо виконання державних цільових, регіональних,
місцевих та інших програм у сфері молодіжної політики;
молодіжні центри, що є неприбутковими установами державної та комунальної
форм власності.
3. Підприємствам, установам і організаціям, що отримали в оренду державне та/
або комунальне майно без проведення аукціону, заборонено укладати договори суборенди щодо цього майна.
Громадським організаціям ветеранів, молодіжним та дитячим громадським
об’єднанням, молодіжним центрам, реабілітаційним установам для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, народним депутатам України і депутатам місцевих рад,
громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості, утвореним ними
закладам фізичної культури і спорту, визначеним абзацом чотирнадцятим частини
другої цієї статті, закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), що отримали в оренду державне та/або комунальне майно без проведення аукціону, заборонено використовувати його в комерційних цілях».
4. Кабінету Міністрів України:
1) протягом одного року з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
2) включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2021 рік та наступні роки.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
27 квітня 2021 року
№ 1414-IX

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 червня 2021 р. № 585
Київ

Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених
Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік,
і внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного
кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету,
перерозподіл видатків споживання у сумі 492 649,7 тис. гривень шляхом:
1) зменшення їх обсягу за програмами:
2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування
населення» у сумі 433 773,7 тис. гривень;
2301040 «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» у сумі 58 876
тис. гривень (у тому числі на оплату праці — 48 259 тис. гривень);
2) збільшення їх обсягу за програмою 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» у сумі 492 649,7 тис. гривень.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, та розподілу видатків, передбачених підпунктом 2
пункту 1 змін, затверджених цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України
з питань бюджету;
Міністерству фінансів — після зазначеного погодження внесення відповідних
змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2021 р. № 585
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47 «Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 10, ст. 433, № 31, ст. 1784):
1) у Порядку та умовах надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, затверджених зазначеною постановою:
у пункті 3:
у підпункті 5 слово «червня» замінити словом «вересня»;
доповнити пункт підпунктами 91 і 92 такого змісту:
«91) оплату поточних видатків на здійснення інформаційно-аналітичними центрами медичної статистики заходів, пов’язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації з 1 липня 2021 р.;
92) забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
Перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, затверджується керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.»;
перше речення пункту 42 викласти в такій редакції: «Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.»;
2) додаток до постанови викласти в такій редакції:
«Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2021 р. № 47
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2021 р. № 585)
РОЗПОДІЛ
обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 «Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів
у системі охорони здоров’я» між місцевими бюджетами
(тис. гривень)
З них видатки на
закупівлю кисневих концентраторів та/або забезпечення централікування лізованою подахворих на чею кисню ліжУсього, об- цукровий ді- кового фонду заабет інсулі- кладів охорони
сяг
субвенНазва місцевого бюджету
ції для місце- ном та не- здоров’я, які наадміністративно-територіальної
вих бюдже- цукровий дають стаціонародиниці
тів (загаль- діабет дес- ну медичну доний фонд) мопреси- помогу пацієнтам
ном (видат- з гострою респіки спожи- раторною хворовання)
бою COVID-19,
спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2 (видатки розвитку)
Обласний бюджет Вінницької області
168 833,3
49 911,2
27 300
Обласний бюджет Волинської області 111 961,9
32 019
18 057
Обласний бюджет Дніпропетровської
370 125,1
126 453,5
56 979
області
Обласний бюджет Донецької області
218 038
66 448,4
42 510
Обласний бюджет Житомирської об135 489,9
42 082,1
21 294
ласті
Обласний бюджет Закарпатської об134 193,3
37 524,6
21 918
ласті
Обласний бюджет Запорізької області
187 843
57 391,7
30 615
Обласний бюджет Івано-Франків142 732,9
37 462,2
23 907
ської області
Обласний бюджет Київської області
201 580,2
64 424,3
31 902
Обласний бюджет Кіровоградської
109 670,6
36 936,3
16 536
області
Обласний бюджет Луганської області
81 702,8
24 427,4
16 770
Обласний бюджет Львівської області
266 874,2
74 636,4
43 992
Обласний бюджет Миколаївської об118 125,1
31 349,6
19 773
ласті
Обласний бюджет Одеської області
259 543,2
77 018,1
42 081
Обласний бюджет Полтавської області 161 467,7
54 246,8
24 765
Обласний бюджет Рівненської області 124 858,6
35 778,2
20 163
Обласний бюджет Сумської області
116 078,7
33 069,2
18 993
Обласний бюджет Тернопільської об- 111 288,5
30 768,8
18 213
ласті
Обласний бюджет Харківської області 291 024,1
85 559,9
48 750
Обласний бюджет Херсонської об116 894,9
36 920,9
18 291
ласті
Обласний бюджет Хмельницької об144 506,5
47 629,1
22 074
ласті
Обласний бюджет Черкаської області 144 245,6
51 923,7
21 138
Обласний бюджет Чернівецької об106 075,5
35 942,3
15 756
ласті
Обласний бюджет Чернігівської об116 230,3
39 037,8
17 628
ласті
Бюджет м. Києва
321 230,8
92 358
54 288
_______
4 260 614,7 1 301 319,5
693 693».
Усього
2. У пункті 137 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II—IV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II—IV кварталах 2021 року» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 19, ст. 792), слово «липня» замінити словом «жовтня».
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

3.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 червня 2021 р. № 564-р
Київ

Про оголошення повторного конкурсу на зайняття
посади заступника Голови Державної архівної служби
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу» оголосити з 3 червня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади заступника Голови Державної архівної служби 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. № 564-р
УМОВИ
проведення повторного конкурсу на зайняття посади
заступника Голови Державної архівної служби
Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації;
2) забезпечення підготовки пропозицій щодо формування державної політики у
сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації та подання їх на розгляд Голови Укрдержархіву;
3) забезпечення підготовки проектів цільових програм із розвитку архівної справи, діловодства, страхового фонду документації та організація заходів щодо їх виконання;
4) координація та контроль за діяльністю державних архівів областей, м. Києва,
архівних відділів (секторів) районних держадміністрацій, міських рад з питань здійснення ними делегованих органами виконавчої влади повноважень у сфері архівної
справи і діловодства;
5) координація та контроль за діяльністю суб’єктів державної системи страхового
фонду документації з питань реалізації державної політики у сфері створення і функціонування цієї системи;
6) організація та контроль за веденням Державного реєстру документів страхового фонду документації України, Державного реєстру техногенно та екологічно небезпечних об’єктів;
7)����������������������������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������������������������
організація та здійснення контролю за роботою, пов’язаною із стандартизацією та сертифікацією у сфері інформації, архівної справи, діловодства та страхового фонду документації;
8) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);
3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про
державну службу»;
4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9,
ст. 284).
3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення 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 правом 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 Кабінету 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, визначені 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;
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заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має 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 — 18 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 переможця (переможців) конкурсу — дистанційно в режимі відеоконференції (з використанням електронної платформи Microsoft Teams).
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Герман Ганна
Юріївна (044) 256-00-10, 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 структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування
державної системи страхового фонду документації —
не менше трьох років
3. Володіння державною - вільне володіння державною мовою
мовою
4. Володіння іноземною - володіння іноземною мовою, яка є однією з офіціймовою
них мов Ради Європи (англійська або французька)
Вимоги до компетентності
Вимога
Компоненти вимоги
1. Лідерство
- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких
цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- 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
- вміння правильно визначати заінтересовані та впливзаємодія
вові 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

4.

5.

6.

7.

Розуміння сфери
державної політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній 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 відповідній сфері
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 концептуальне 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 політики
Управління змінами - рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
та інновації
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи
Доброчесність та
- здатність застосовувати принцип доброчесності та
дотримання правил правила етичної поведінки державних службовців;
етичної поведінки
- 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 інші обмеження, встановлені Законом України
«Про запобігання корупції», та утримуватися від їх порушення
Абстрактне мислення - здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
Знання
знання:
законодавства
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

2.

Досвід роботи

3.

Володіння державною
мовою

4.

Володіння іноземною
мовою

1.

2.

3.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 червня 2021 р. № 565-р
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття
посади Голови Державного агентства
меліорації та рибного господарства

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»
оголосити з 3 червня 2021 р. конкурс на зайняття посади Голови Державного агентства меліорації та рибного господарства 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. № 565-р
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади
Голови Державного агентства меліорації та рибного господарства
Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень керівника державної служби Держрибагентства;
2) реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем;
3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 29 400 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);
3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про
державну службу»;
4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9,
ст. 284).
3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення 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 правом 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 Кабінету 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, визначені 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 додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має 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 проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення переможця (переможців) конкурсу — м. Київ,вул. Хрещатик, 24, каб. 517.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Сажин Катерина Володимирівна (044) 256-00-94, sazhyn@nads.gov.ua).
Кваліфікаційні вимоги
1.

Освіта

- ступінь вищої освіти — не нижче магістра

4.

5.

6.

7.

- загальний стаж роботи — не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах
у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки
мореплавства суден флоту рибного господарства,
меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення,
міжгосподарських зрошувальних і осушувальних
систем — не менше трьох років
- вільне володіння державною мовою
- володіння іноземною мовою, яка є однією
з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Компоненти вимоги
- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів
діяльності і розвитку організації та встановлення її
чітких цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- 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
Комунікація та
- вміння правильно визначати заінтересовані та
взаємодія
впливові 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
Розуміння сфери держав- - розуміння актуальних проблем та викликів у відної політики
повідній 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
відповідній сфері
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 концептуальне 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 політики
Управління змінами та ін- - рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
новації
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи
Доброчесність та дотри- - здатність застосовувати принцип доброчесності та
мання правил етичної по- правила етичної поведінки державних службовців;
ведінки
- 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 інші обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», та утримуватися від
їх порушення
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
Знання
знання:
законодавства
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства
Вимога
Лідерство

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 червня 2021 р. № 566-р
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття
посади заступника Голови Державного
агентства водних ресурсів

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»
оголосити з 3 червня 2021 р. конкурс на зайняття посади заступника Голови Державного агентства водних ресурсів 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. № 566-р
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади
заступника Голови Державного агентства водних ресурсів
Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Головою Держводагентства;
2) забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання
та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства;
3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);
3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про
державну службу»;
4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9,
ст. 284).
3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення 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.
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ДОКУМЕНТИ
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з
правом 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
Кабінету 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, визначені 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
додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016
р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47,
ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має 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 переможця (переможців) конкурсу — дистанційно в режимі відеоконференції (з використанням електронної платформи Cisco Webex Meetings).
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Зайцев Антон Ігорович (044) 256-00-94, zaytsev@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 підрозділів в органах
місцевого самоврядування чи досвід роботи
на керівних посадах у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних
ресурсів, розвитку водного
господарства — не менше трьох років
3. Володіння
- вільне володіння державною мовою
державною мовою
4. Володіння
- володіння іноземною мовою, яка є однією
іноземною мовою
з офіційних мов Ради Європи (англійська або
французька)
Вимоги до компетентності
Вимога
Компоненти вимоги
1. Лідерство
- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та
встановлення її чітких цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- 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
- вміння правильно визначати заінтересовані
взаємодія
та впливові 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 по- - розуміння актуальних проблем та викликів у
літики
відповідній 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 відповідній 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
концептуальне 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 політики
5. Управління змінами та інновації - рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і
коригувати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи
6. Доброчесність та дотримання - здатність застосовувати принцип доброчесправил етичної поведінки
ності 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 інші обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», та
утримуватися від їх порушення
7.

Абстрактне мислення

Вимога
Знання
законодавства

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
Професійні знання
Компоненти вимоги
знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 червня 2021 р. № 567-р
Київ

Про оголошення повторного конкурсу
на зайняття посади заступника Голови
правління Пенсійного фонду України
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну
службу» оголосити з 3 червня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади заступника Голови правління Пенсійного фонду України 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. № 567-р
УМОВИ
проведення повторного конкурсу на зайняття посади
заступника Голови правління Пенсійного фонду України
Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Головою правління Пенсійного фонду України;
2) забезпечення організації бюджетного процесу, координація роботи учасників
бюджетного процесу;
3) забезпечення проведення аналізу та прогнозу надходжень коштів від сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проведення
щорічних актуальних розрахунків фінансового стану системи загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування;
4) організація роботи щодо обслуговування страхувальників, забезпечення надходжень від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших коштів, ведення обліку їх надходжень відповідно до законодавства, стягнення в передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
та інших платежів;
5) забезпечення контролю за виконавською дисципліною, веденням діловодства,
забезпеченням електронного документообігу;
6) організація матеріально-технічного забезпечення апарату Пенсійного фонду
України, здійснення заходів з охорони праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними нормативно-правовими актами;
7) координація взаємодії з державним підприємством, що належать до сфери
управління Пенсійного фонду України;
8) затвердження структури, штатного розпису та річного фінансового плану державного підприємства, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України, забезпечення здійснення контролю за виконанням річного фінансового плану;
9) забезпечення проведення моніторингу фінансової діяльності державного підприємства, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України;
10) контроль за відрахуванням до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) державним підприємством, що належить до сфери управління Пенсійного фонду України;
11) забезпечення ведення обліку об’єктів державної власності, що перебувають в
управлінні Пенсійного фонду України, здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;
12) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);
3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про
державну службу»;
4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9,
ст. 284).
3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення 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 правом 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 Кабінету 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, визначені 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;
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заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має 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 — 18 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 переможця (переможців) конкурсу — м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Герман Ганна
Юріївна (044) 256-00-10, 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 структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері формування або реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному
страхуванню — не менше трьох років
3. Володіння державною мо- - вільне володіння державною мовою
вою
4. Володіння іноземною
- володіння іноземною мовою, яка є однією
мовою
з офіційних мов Ради Європи (англійська або
французька)
Вимоги до компетентності
Вимога
Компоненти вимоги

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Лідерство

- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності
співробітників;
- 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
Комунікація та
- вміння правильно визначати заінтересовавзаємодія
ні та впливові 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
Розуміння сфери держав- - розуміння актуальних проблем та викликів у
ної політики
відповідній 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 відповідній сфері
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
концептуальне 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 політики
Управління змінами та ін- - рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
новації
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції,
інноваційні ідеї та підходи
Доброчесність та дотри- здатність застосовувати принцип доброчесносмання правил етичної по- ті та правила етичної поведінки державних служведінки
бовців;
- 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 інші обмеження, встановлені Законом
України «Про запобігання корупції», та утримуватися від їх порушення
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
Знання
знання:
законодавства
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26 травня 2021 р. № 519-р
Київ

Про розподіл коштів, передбачених у державному
бюджеті за програмою 5961040 «Будівництво
(придбання) житла для військовослужбовців
Головного управління розвідки Міністерства
оборони України» на 2021 рік

1. Відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» здійснити розподіл за напрямами (об’єктами, заходами)
коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 5961040 «Будівництво
(придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України» на 2021 рік, згідно з додатком.
2. Головному управлінню розвідки Міністерства оборони забезпечити погодження
розподілу коштів, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2021 р. № 519-р
РОЗПОДІЛ
за напрямами (об’єктами, заходами) коштів, передбачених
у державному бюджеті за програмою 5961040 «Будівництво
(придбання) житла для військовослужбовців Головного
управління розвідки Міністерства оборони України» на 2021 рік
Напрями та заходи використання бюджетних коштів (найменування об’єкта,
його місцезнаходження)
Придбання житла для військовослужбовців Головного управління розвідки
Міністерства оборони на умовах пайової
участі та на вторинному ринку за договорами, які будуть укладені в 2021 році

Обсяг коштів, тис. гривень
110 813,043

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26 травня 2021 р. № 521-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного
бюджету, передбачених Міністерству захисту
довкілля та природних ресурсів на 2021 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2021 рік у загальному фонді державного
бюджету, перерозподіл видатків за програмою 2709060 «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» шляхом зменшення
обсягу видатків споживання на суму 10 000 тис. гривень та збільшення на зазначену
суму обсягу видатків розвитку.
2. Забезпечити:
Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних
змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

10 червня 2021 року, четвер, № 110
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 червня 2021 р. № 587
Київ

Про внесення змін до пункту 13
постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. № 226
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р.
№ 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 194; 1995 р., № 8, ст. 224; Офіційний вісник України, 2003 р.,
№ 36, ст. 1947; 2005 р., № 36, ст. 2198; 2006 р., № 31, ст. 2221; 2008 р., № 18, ст. 503,
№ 63, ст. 2134; 2017 р., № 100, ст. 3065) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2021 р. № 587
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів
України від 5 квітня 1994 р. № 226
1. У підпункті 1:
1) в абзаці першому слова «загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах» замінити словами «закладах загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти», а слова «професійнотехнічних та вищих навчальних закладів» — словами «закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти»;
2) абзац другий викласти в такій редакції:
«Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), до завершення навчання виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі не менше трьох місячних соціальних стипендій,
які їм призначені. Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом 30 днів після
початку навчального року за рахунок коштів, що передбачаються для закладів освіти у відповідних бюджетах.».
2. У підпункті 5 слова «загальноосвітній школі» замінити словами «закладі загальної середньої освіти».
3. У пункті слова «професійні навчально-виховні заклади» у всіх відмінках і формах числа замінити словами «заклади професійної (професійно-технічної) освіти»
у відповідному відмінку і числі, а слова «вищі навчальні заклади» у всіх відмінках і
формах числа — словами «заклади фахової передвищої та вищої освіти» у відповідному відмінку і числі.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 червня 2021 р. № 588
Київ

Деякі питання здійснення доплати
військовослужбовцям, особам рядового
і начальницького складу служби цивільного
захисту, поліцейським, які забезпечують
життєдіяльність населення, медичним
працівникам, які безпосередньо зайняті
на роботах з ліквідації захворювання на
гостру респіраторну хворобу COVID-19,
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2,
у відомчих закладах охорони здоров’я
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до статті 36 Закону України «Про Державний бюджет України на
2021 рік» здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету за програмою 3511380 «Заходи,
пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками», шляхом передачі Міністерству внутрішніх справ частини бюджетних призначень у сумі 800 000 тис. гривень та їх установлення:
Апарату Міністерства внутрішніх справ у сумі 71 599,9 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 58 952 тис. гривень) для здійснення доплати медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;
Державній прикордонній службі у сумі 30 807 тис. гривень (видатки споживання,
з них оплата праці — 25 935 тис. гривень) для здійснення доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, медичним працівникам закладів охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті
на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;

Національній гвардії у сумі 16 594,5 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 14 048,3 тис. гривень) для здійснення доплати військовослужбовцям,
які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
Державній службі з надзвичайних ситуацій у сумі 1 737,3 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 1 455 тис. гривень) для здійснення доплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
медичним працівникам закладів охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті
на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;
Національній поліції у сумі 679 261,3 тис. гривень (видатки споживання, з них
оплата праці — 572 520,2 тис. гривень) для здійснення доплати поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
2. Затвердити Порядок використання коштів для здійснення доплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту,
поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення, медичним працівникам,
які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах
охорони здоров’я, що додається.
3. Забезпечити:
1) Міністерству внутрішніх справ — погодження передачі частини бюджетних
призначень, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету;
2) Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нових бюджетних програм та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2021 р. № 588
ПОРЯДОК
використання коштів для здійснення доплати військовослужбовцям, особам
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським, які
забезпечують життєдіяльність населення, медичним працівникам,
які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2,
у відомчих закладах охорони здоров’я
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету (далі — бюджетні кошти) за програмами:
«Здійснення доплати медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, які безпосередньо зайняті
на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2»;
«Здійснення доплати військовослужбовцям Державної прикордонної служби
України, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, медичним працівникам закладів охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2»;
«Здійснення доплати військовослужбовцям Національної гвардії, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;
«Здійснення доплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, медичним працівникам закладів охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2»;
«Здійснення доплати поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МВС.
Відповідальними виконавцями бюджетних програм є МВС, Національна гвардія,
Адміністрація Держприкордонслужби, ДСНС та Національна поліція (далі — органи системи МВС).
3. Бюджетні кошти спрямовуються органами системи МВС на безповоротній
основі для здійснення доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям
Національної гвардії та Адміністрації Держприкордонслужби, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують
життєдіяльність населення на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, доплати до заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров’я, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 375 «Деякі питання оплати
праці (грошового забезпечення) окремих категорій працівників, військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, посадових осіб Державної митної служби, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни» (Офіційний
вісник України, 2020 р., № 41, ст. 1318, № 51, ст. 1587).
4. Кошти, отримані органами системи МВС відповідно до пункту 3 цього Порядку,
використовуються виключно для:
доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям Національної гвардії
та Адміністрації Держприкордонслужби, особам рядового і начальницького складу
служби цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою за-

побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
доплати до заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на
роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров’я.
5. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в
установленому законодавством порядку.
6. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
7. МВС подає щомісяця до 5 числа Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 червня 2021 р. № 589
Київ

Про умови оплати праці працівників
державної установи «Центр протидії
дезінформації»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити схему посадових окладів працівників державної установи «Центр
протидії дезінформації», що додається.
2. Надати право керівнику державної установи «Центр протидії дезінформації»
(далі — центр) в межах установленого фонду оплати праці:
1) установлювати працівникам центру:
а) посадові оклади відповідно до затвердженої цією постановою схеми посадових окладів;
б) надбавки:
за інтенсивність праці у розмірі до 100 відсотків посадового окладу;
за виконання ключових показників результативності діяльності у відсотках до посадового окладу відповідно до досягнутих результатів:
- у розмірі від 1 до 40 відсотків — для працівника, який досяг результатів відповідно до поставлених цілей;
- у розмірі від 41 до 60 відсотків — для працівника, результати якого перевищують поставлені перед ним цілі;
- у розмірі від 61 до 100 відсотків — для працівника, результати якого перевищують поставлені перед ним цілі, при цьому він демонструє особливі досягнення (ефективне рішення нестандартної задачі) та здійснює значний вплив на підвищення результативності підрозділу або центру.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 100 відсотків посадового окладу;
2) здійснювати преміювання працівників центру відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу в межах коштів, передбачених для преміювання, та економії фонду оплати праці.
Умови та критерії встановлення надбавок і порядок преміювання працівників центру визначаються у відповідних положеннях, що затверджуються керівником центру
за погодженням із Секретарем Ради національної безпеки і оборони;
3) надавати працівникам центру матеріальну допомогу для оздоровлення під час
надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує посадового окладу працівника.
3. Преміювання керівника центру, встановлення йому надбавок до посадового
окладу та надання матеріальної допомоги для оздоровлення здійснюється за рішенням Секретаря Ради національної безпеки і оборони на підставі обґрунтованого подання керівника центру.
4. Установити, що починаючи з 1 січня 2022 р. розміри посадових окладів, затверджених цією постановою, змінюються пропорційно підвищенню розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня відповідного календарного року.
5. Керівнику центру забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах
фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2021 р. № 589
СХЕМА
посадових окладів працівників
державної установи «Центр протидії дезінформації»
Місячний
Найменування посади
посадовий оклад,
гривень
Керівник
43 700
Перший заступник керівника
38 500
Заступник керівника
34 100
Керівник департаменту
28 000—31 000
Головний бухгалтер
30 000
Заступник керівника департаменту, заступник керівника
27 000
департаменту — начальник відділу
Начальник відділу
23 500—25 000
Заступник начальника відділу, старший аналітик
23 000
Завідувач сектору
20 500—22 700
Аналітик, економіст, бухгалтер, менеджер у сфері надання
20 500
інформації, менеджер із зв’язків з громадськістю
Юрисконсульт, менеджер, експерт з управління інформацій20 000
ними технологіями, фахівець з режиму секретності
Головний радник, фахівець з інформаційних технологій
17 000—20 500
Організатор з діловодства, дизайнер графічних робіт,
13 000—17 000
консультант, інженер із застосування комп’ютерів, секретар
керівника, внутрішній аудитор

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Приватний нотаріус Бака О. В.
(Дніпропетровська область,
м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35, 0675672224)
запрошує спадкоємця померлого 08 листопада 2020 року
Череватко Віталія Васильовича
— Первишко Наталію Віталіївну.

Розшукуються спадкоємці
після смерті ПЛОТНИКОВА
АНАТОЛІЯ ЯКОВИЧА, який
помер 01.12.2020 р. Спадкова
справа відкрита приватним
нотаріусом Новоодеського
районного нотаріального округу
Миколаївської області
Філіпенко О. М.,
тел.0673379802.

Василівський районний суд Запорізької області викликає Попова
Олександра Олеговича, 05.02.1981 р.н., у судові засідання по кримінальному провадженню № 1-кп/311/5/2021 відносно Попова Олександра Олеговича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1
ст. 258-3 КК України, які відбудуться 22.06.2021 року о 13-30 год.,
17.07.2021 року о 13-30 год., 26.07.2021 року о 13-30 год. у приміщенні суду за адресою: вул. Державна, 2, м. Василівка Запорізької області.

Суддя Пушкарьова С. П.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Чайці Олександру Вікторовичу, 29.11.1984 року народження, зареєстрованому за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 7А, кв. 6, проживаючому в м. Кадіївка Луганської області, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК Украї
ни необхідно з’явитись 14.06.2021 о 10 год. 00 хв. в кабінет № 303 слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області підполковника юстиції Цимбалюка І. І., за адресою: м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, тел.: (0352) 52-12-54, для участі у проведенні слідчих дій, а також для виконання вимог ст. 290 КПК України,
у кримінальному провадженні № 22020210000000007 від 30.03.2020, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258‑3 КК України.
Для відома: старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Цимбалюк Ігор Іванович, у відповідності до вимог
ч. 6 ст. 297-4 КПК України повідомляє, що 07.06.2021 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області постановлено ухвалу №607/9634/21 про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України Чайки Олександра Вікторовича, 29.11.1984 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 7А, кв. 6, проживаючого в м. Кадіївка Луганської області.

До уваги осіб, які приймають участь у розгляді справи - Сидоренко Олександр Володимирович,
27.07.1970 р. народження, останнє місце проживання: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 127/1, кв. 3.
Ковпаківський районний суд м. Суми оголошує про розгляд кримінального провадження
№592/9802/18 провадження 1 кп/592/566/20 щодо Сидоренка Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2
ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, щодо якого ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 06.07.2018 р. надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.
Судове засідання відбудеться у відкритому судовому засіданні у складі колегії суддів у приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми о 14.00 год. 29.06.2021 року, який знаходиться за
адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,12, зал с/з 22, тел. (0542) 61-12-04

Головуючий суддя І. М. Фоменко, судді І. Г. Бичков, Г. Ю. Корольова

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО
У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Колбін Сергій Миколайович, 29.10.1969 року народження, останнє відоме місце
проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Щербака, 8, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідомляється про те, що Херсонським міським судом Херсонської області по кримінальному провадженню № 4201410000000024 за обвинуваченням Колбіна С. М за ч. З ст. 110, ч. 3 ст. 365
КК України постановлено ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинуваченого
(in absentia) у порядку спеціального судового провадження.
Також Колбін С. М. повідомляється про те, що йому необхідно з’явитися 18.06.2021 року об
11-50 год. у каб. 208 до Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон,
вул. Маяковського, 6/29, для участі у розгляді кримінального провадження №766/13493/16-к за
ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 365 KK України як обвинуваченому.
Повну інформацію можна знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua.

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

Головуючий суддя Корольчук Н. В.
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ОГОЛОШЕННЯ
Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 3 ст. 323
КПК України викликає МАЧУЛЬСЬКОГО Василя Миколайовича, 22 червня
1978 року народження, уродженця с. Обтове Кролевецького району Сумської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою м. Кролевець, вул. Миру, 25/7 Сумської області, місце фактичного проживання:
м. Кролевець, вул. Виноградова, 113 Сумської області, як обвинуваченого по
справі № 579/2019/20 пров. 1-кп/579/76/21 за обвинуваченням Мачульського В. М. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,
ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.
Справа призначена до розгляду на 15 червня 2021 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Кролевецького районного суду Сумської області за адресою: м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.
Суд повідомляє, що за адресою зареєстрованого місця проживання Мачульського В. М. направлено судову повістку про виклик до суду. У випадку неявки відповідача в судове засідання це оголошення та направлена повістка вважається належним повідомленням, і справа буде розглянута за відсутності Мачульського В. М. у порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. М. Придатко

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»

ПОГОДА НА ЗАВТРА

Номер лота:
GL6N019917
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами
№15.3/СЖ-245.06.2 від 30.12.2006, №77.2/СЗ-070.08.2 від 17.03.2008,
№77.2/СЗ-024.08.2 від 11.02.2008, №77.2/СЗ-025.08.2 від 11.02.2008,
№77.2/СЗ-076.08.2 від 20.03.2008, укладеними з фізичними особами та нерухомість: квартира пл. 117,5 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, б. 5, кв. 16;
квартира пл. 87,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, б. 15, кв. 118; квартира
пл. 135,1 кв.м, за адресою: м.Київ,вул.Хрещатик, б. 15, кв. 119; квартира пл. 116,5
кв.м, за адресою: м.Київ,вул.Хрещатик,б. 15, кв. 117; квартира пл.72,5 кв.м,
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, б. 15, кв.134; квартира пл. 81,2 кв.м,
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, б. 15, кв. 135
Електронна адреса для доступу
www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:
Дата проведення відкритих торгів
30.06.2021
(аукціону)/електронного аукціону:
Час проведення відкритих торгів
Точний час початку проведення відкритих
(аукціону)/електронного аукціону
торгів (аукціону)/електронного аукціону
по кожному лоту вказується на веб-сайті
www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота
https://www.fg.gov.ua/passport/49685

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська викликає в якості обвинуваченого Барабанюка Андрія Михайловича, 14.11.1973 року народження, зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Покров (Орджонікідзе), вул.
Центральна (Калініна), 33, кв.30, у підготовче судове засідання по кримінальному
провадженню №42013040000000229 від 21.10.2013 (справа №200/9053/17, провадження №1-кп/0203/345/2021) за обвинувальним актом, складеним за результатами спеціального досудового розслідування, яке відбудеться о 10 годині 40
хвилин 18 червня 2021 року, за адресою: м. Дніпро, пр. ім. Пушкіна, буд. 29, каб.
14, зал №12.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом. У разі неявки обвинуваченого судовий розгляд справи може здійснюватися
за його відсутності.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості потерпілого:
КАРПЕНКА Олександра Миколайовича (к/п № 12012000000000029), у кримінальному провадженні за обвинуваченням Шепелева Олександра Олександровича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3
ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 ч. 3 ст. 27, ч. 3
ст. 289 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 14 червня 2021року о 14:00 в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а.
У разі неявки потерпілого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю потерпілого.

Обвинувачений Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 р.н, зареєстрований за адресою: Донецька область, Покровський (Красноармійський) район,
с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, б. 25, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст.
297-5, 323 КПК України викликається у судове засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться о 13-00 год. 17.06.2021 року до
Якимівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. ((06131)6-13-20), для участі в судовому засіданні як обвинувачений.
Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,
323 КПК України.

ПОВІСТКА
про виклик підозрюваного

Суддя Смольняков О. О.

20..25
10..15

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 11 ЧЕРВНЯ

Підозрюваному Стовбуну Костянтину Сергійовичу, 18.09.1983 р.н., зареєстрованому за адресою: вул. Суворова, 60, м. Донецьк, на підставі ст. ст. 133,
135 КПК України необхідно з’явитися 14,15 та 16 червня 2021 року з 10 год.
00 хв. до 18 год. 00 хв. в кабінет № 258 слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій обл. за адресою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 1а, до старшого слідчого в
ОВС Гризунова Геннадія Володимировича, р.т. (0372)595440, для вручення
йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та виконання інших процесуальних
дій у кримінальному провадженні № 22018260000000064 від 20.11.2018. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприСуддя Нестеренко Т. В. буття вказані в ст. 139 КПК України.

Суддя Прінь І. П.

20..25
11..16

20..25
11..16

Суддя Л. Г. Косик

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє, що підготовче судове засідання по кримінальному провадженню відносно Нечаєва Дениса Сергійовича, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відбудеться об 11-00 годині 24 червня 2021 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 301.
До суду в якості обвинуваченого на 24 червня 2021 року об 11-00 годині викликається Нечаєв Денис Сергійович.

20..25
10..15

20..25
9..14

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+10
+10
+10
+10
+9
+10
+9
+8
+10
+10
+9
+9
+10

+15
+15
+15
+15
+14
+15
+14
+13
+15
+15
+14
+14
+15

День
+20
+21
+20
+20
+21
+21
+20
+19
+21
+20
+20
+20
+20

+25
+26
+25
+25
+26
+26
+25
+24
+26
+25
+25
+25
+25

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

Нiч

День

+10 +15
+10 +15
+11 +16
+10 +15
+11 +16
+10 +15
+11 +16
+10 +15
+11 +16
+11 +16
+10 +15
+12 +17
+13 +15

+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+21 +26
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+22 +24

Укргiдрометцентр

Повідомлення про підозру

Саєнко Павло Павлович, 02.09.1986 року народження, старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Федоренко С. В. повідомляє Вам про підозру у кримінальному провадженні № 12014050500001449 від 01.08.2014 —
в участі у період з 2014 року по даний час у терористичній організації «Донецька народна республіка» та участі у діяльності
не передбаченого законом збройного формування — «Окремий мотострілецький гвардійський (штурмовий) «Іловайський»
батальйон 1 Армійського корпусу Міністерства оборони Донецької Народної Республіки (військова частина 08828)», тобто
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Горячева О. А. оголошує Загальний Збір учасників Товариства

Повістка про виклик

Підозрюваний Антюфєєв Володимир Юрійович, проживаючий за адресами: Російська Федерація, Ставропольський край, м. П’ятигорськ, вул. Захарова, 14 та Російська Федерація, Ставропольський край, м. Кисловодськ, вул. Єрмолова, 32, відповідно до вимог ст. ст. 113, 133, 135 КПК
України, Вам необхідно з’явитися 14.06.2021, 18.06.2021 та 22.06.2021 о 14 год. 00 хв. до Офісу Генерального прокурора за адресою: Україна, м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1410Б, номер телефону (044) 596-70-20 для допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних
дій у межах кримінального провадження № 42017000000001126 від 11.04.2017 за підозрою Вас у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 258-3; ч. 5
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.
Стаття 138. 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.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, 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 грошове стягнення у розмірі: від 0,25
до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик
слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 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 несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
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 міжнародний 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 спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва у кримінальних
провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій
і Луганській областях та в умовах збройного конфлікту управління нагляду та інформаційноаналітичної роботи у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях та в умовах
збройного конфлікту Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях
щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту,
Офісу Генерального прокурора А. Ткаченко

з обмеженою відповідальністю «Лікувально-оздоровчий центр

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 22020050000000187 (номер справи
243/728/21, номер судового провадження 1-кп/243/441/2021) за обвинуваченням Гуляєва Ігора Анатолійовича у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
Фалін І. Ю. викликає обвинуваченого Гуляєва Ігора Анатолійовича,
який зареєстрований за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул.
1-го Травня, буд. 25, кв. 8 у судове засідання, яке відбудеться 23 червня 2021 року о 16-00 год., у залі судового засідання № 13.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд
також мас право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/
або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку,
передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

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

«АЛА АТЛАНТИС» на 05 липня 2021 року о 16.00 годині.
Місце проведення: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд 125, офіс 65
Питання, які виносяться на обговорення — ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання голови загальних зборів засновників та секретаря Товариства з обмеженою відповідальністю «Лікувальнооздоровчий центр «АЛА АТЛАНТІС».
2. Про звільнення Горячевої О. А. з посади генерального директора за сумісництвом з 12 квітня 2021року за власним бажанням
на підставі ст. 38 КЗпП України.
3. Про призначення директора Товариства з наданням йому(їй)
повноважень на державну реєстрацію змін до відомостей, що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань
Приватний нотаріус Авдіївського міського нотаріального
округу Донецької області Василенко В. А. просить
спадкоємців померлої 31.01.2018 року
гр. Соколовської Галини Семенівни, 08.02.1933 р.н., звернутися
для оформлення спадкових прав на належне майно
до нотаріальної контори за адресою: Донецька обл., м. Авдіївка,
вул. Комунальна, буд. № 4, офіс № 1.

Князев Анатолій Олександрович, 17.06.1981 р.н., встановлене місце проживання: Донецька обл., м. Авдіївка, пров. Щорса, 4, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 14 та 15 червня 2021 року о 09 год. 30 хв. до старшого слідчого слідчого відділу
УСБУ в Івано-Франківській області Бобуляка Ю. В., р.т. (0342)590-556,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для вручення
Вам письмового повідомлення про підозру та проведення за Вашою
участю слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні
№ 22019090000000001. Поважні причини неприбуття зазначені в
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

Соснівський районний суд м. Черкаси розглядає кримінальне проТОВ «Вінницяагропроектбуд», код ЄДРПОУ 35949905, повідомляє
ТОВ «Суффле Агро Україна», код за ЄДРПОУ 34863309, та будь- вадження №712/10956/16-к, відносно Костенка Валерія Миколайовича за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаяких третіх осіб про наявність спору щодо розміру заборгованості та ченого ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК України, за відсутністю обвинувачештрафних санкцій за фінансовою аграрною розпискою від 13 трав- ного в порядку спеціального судового провадження.
Обвинувачений Костенко Валерій Миколайович, 26.06.1972 року
ня 2020 року нотаріально посвідчену приватним нотаріусом ВМНО народження, зареєстрований за адресою: 91001, Луганська область,
Посвятенком Ю. Д., зареєстрована в реєстрі за № 667, у зв’язку з цим м. Луганськ, вул. Ломоносова, 1а, викликається в судове засідання,
яке відбудеться 22 червня 2021 року о 12 год. 30 хв. в приміщенні супросимо утриматись від вчинення виконавчих написів нотаріусами на ду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, зал № 1.
даній аграрній розписці.
Суддя С. М. Бащенко
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