ВАРТО ЗНАТИ

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
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В Україні розпочала
роботу безоплатна
універсальна гаряча
лінія підтримки
батьків після пологів

За даними управління ювенальної превенції
Національної поліції України, торік сталося
137 дитячих суїцидів, а за чотири місяці
цього року — вже більше, ніж за весь
2020-й. У чому криється причина?

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:
«Україну і Грузію
єднають спільні
цілі щодо набуття
повноправного
членства в
Європейському
Союзі та НАТО».
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Центри масової
вакцинації
працюватимуть
по всій країні
Фото надано пресслужбою Кабінету Міністрів України

ЦИТАТА ДНЯ

Президент про добросусідство й стратегічне партнерство
заради досягнення омріяної нашими народами мети

Економіка пристосовується
до карантину
МАРКЕРИ. Національна економіка відновлюється після коронакризи повільніше, ніж очікувалося. Відповідно до звіту НБУ
про фінансову стабільність ВВП в I кварталі цього року знизився
на 2% в річному вимірі. Такий показник дещо контрастує з високими темпами відновлення споживчого попиту і сприятливою ситуацією для більшості ключових секторів економіки.
«Негативно на зміну ВВП впливали зниження фізичних обсягів експорту товарів, стрімке відновлення імпорту і мляві інвестиції. Додатковим чинником скорочення стали карантинні обмеження», — йдеться в документі. Утім, приріст ВВП у річному вимірі в II кварталі буде значним завдяки ефекту низької бази порівняння минулого року. «Економіка вже в основному пристосувалася до роботи в умовах карантину, а нові обмеження стають
гнучкішими для бізнесу. За підсумками року, ВВП має зрости на
3,8% і буде трохи нижчим, ніж у 2019 році. Для прискорення темпів зростання бракує інвестиційної активності», — прогнозують
у НБУ. Водночас зберігається ризик запровадження нового карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19.

ЦИФРА ДНЯ

1,2%

становило скорочення ВВП країни в
першому кварталі цього року порівняно
з IV кварталом 2020 року, за даними
Держстату

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Цього тижня стартує

вакцинація працівників підприємств, які в штаті мають
понад 50 осіб

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080039

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

.................

Триває
передплата
на 2021 рік.
Передплату
приймають
усі відділення
поштового
зв’язку.
Також її можна
оформити
на сайті:
ДП «Преса»
www.presa.ua
ПАТ
«Укрпошта»
www.ukrposhta.ua
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USD 27.2737
EUR 32.6003
за 1 долар США
за 1 євро

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн
на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн
Соціальний передплатний індекс 40227

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2021 рік –
безкоштовна.
Передплатний
індекс

61035

встановлені Національним банком України на 24 червня 2021 року

RUB 3.7596
/ AU 48655.19
за 10 рублів

AG 707.69за 1 тройську
PTунцію
29781.24

PD 70897.98
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Київ і Тбілісі відновили політичний діалог
найвищого рівня
Фото з сайту president.gov.ua

ПАРТНЕРСТВО. Україну та Грузію єднають спільні європейські та євроатлантичні прагнення
Оксана МАЛОЛЄТКОВА,
«Урядовий кур’єр»

У

перше за останні півтора десятка років відбувся офіційний
візит в Україну Президента Грузії. Церемонія зустрічі Президента Володимира Зеленського та Президента Грузії Саломе Зурабішвілі відбулася в столиці на площі біля Маріїнського палацу під державні гімни обох країн і урочисте проходження Почесної варти. Володимир
Зеленський та Саломе Зурабішвілі
провели переговори у форматі вічна-віч, після чого відбулися українсько-грузинські переговори у розширеному складі під головуванням
президентів двох держав. За підсумками перемовин Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі зробили заяви для преси.

Чорне море — зона
особливої уваги

Володимир Зеленський заявив,
що цей офіційний візит Президента Грузії вкрай важливий для зміцнення стратегічного партнерства
між державами.
«Політичний діалог між Києвом
і Тбілісі набирає нових обертів. Наше спільне завдання — наповнити
формат стратегічного партнерства
України та Грузії реальним змістом,
конкретними проєктами, на основі
взаємопідтримки й високого рівня
довіри. Наші країни єднають спільні цілі щодо набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО. Також приємно відзначити тотожність наших позицій щодо подальшого розвитку «Східно-

Набуття Україною та Грузією членства в ЄС зміцнить стабільність
у регіоні, переконані Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі

го партнерства», — наголосив глава держави.
За його словами, одне з ключових
завдань для України та її партнерів
— посилення безпекової співпраці у
Чорноморському регіоні.
«Чорне море має бути безпечною
акваторією, вільною для судноплавства й торгівлі. Прагнемо посилити
взаємодію між нашими країнами,
державами-партнерами у Чорному морі, активно працюємо над реалізацією цієї ініціативи з Грузією та
іншими країнами-сусідами. Дуже
сподіваємося незабаром побачити
конкретний прогрес», — зауважив
Володимир Зеленський.
Він зазначив, що, маючи спільні
європейські прагнення, Україна та
Грузія мають дбати про енергетичну безпеку. Президенти домовилися, що це стане одним із ключових
напрямів взаємодії.
Грузія — важливий торговельний партнер України в регіоні Пів-

денного Кавказу. Президент упевнений, що попри пандемію коронавірусу, вже цього року значно активізується наша двостороння торговельно-економічна співпраця.
«Маємо закріпити позитивні тенденції початку цього року, коли товарообіг між нашими державами
зріс майже на 25 відсотків. Активізація такої співпраці буде одним із
головних завдань спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва. Прагнемо відновити її діяльність і провести чергове десяте
засідання у вересні цього року. Крім
цього, варто посилити координацію
у сфері міжособистісних контактів і
туризму, особливо в умовах пандемії, що триває. На порядку денному
— взаємне визнання документів про
вакцинацію, що максимально спростить перетин кордону громадянами
обох держав», — зазначив Володимир Зеленський.

Одна спільна біда
на двох
Він щиро подякував Грузії за незмінну підтримку суверенітету й
територіальної цілісності України,
невизнання спроби анексії українського Криму і засудження російської агресії на Донбасі. І підтвердив рішучу підтримку Україною
суверенітету й територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Глава держави сподівається на
активну співпрацю з грузинською
стороною в межах «Кримської
платформи» з метою захисту прав
кримчан і деокупації українського
півострова.
«Переконаний,
традиційно
дружні відносини між нашими народами розвиватимуться надалі в
інтересах обох держав, в інтересах
миру та безпеки об’єднаної Європи», — резюмував він.
Саломе Зурабішвілі, своєю чергою, відзначила важливість наповнення конкретним змістом, а також активізації наявних форматів
двосторонньої співпраці у багатьох
напрямах. Вона запевнила, що Грузію неодмінно буде представлено
на саміті «Кримської платформи»
на високому рівні.
Саломе Зурабішвілі заявила, що
слід поглиблювати відносини між
нашими країнами, зміцнювати
спільні позиції щодо НАТО та ЄС.
Тому Президент вважає, що слід
якнайшвидше відновити в Україні
роботу посла Грузії.
«Наші відносини повертаються до норм, заснованих на двох головних принципах — вікова друж-

ба між народами й визнання суверенітету й територіальної цілісності країн. Маємо спільні цілі — деокупація наших територій, унеможливлення провокацій з боку Росії,
спонукання останньої до діалогу
(задля цього потрібна деескалація),
підключення до цього процесу європейських і американських партнерів, безальтернативний курс до
ЄС та НАТО, активізація регіональної співпраці», — зазначила
Президент.
Вона акцентувала на важливих досягненнях України та Грузії на шляху до ЄС: статус асоційованих членів, візова лібералізація. Президент наголосила й на
важливості нових кроків — посиленні чинних форматів взаємодії
чи використання нових можливостей. Про це зокрема йтиметься
на Міжнародній Батумській конференції, куди запрошено Україну, Молдову, представників ЄС.
Саломе Зурабішвілі сподівається,
що також йтиметься про посилення безпеки в Чорноморському регіоні.
Говорила вона й про успіхи країн на шляху до НАТО, про продовження політики відкритих дверей.
На часі — посилення партнерства у
галузі кібербезпеки, у безпековому
питанні щодо Чорного моря.
Саломе Зурабішвілі сподівається на відзначення наступного року 30-річчя двосторонніх відносин
Днями України в Грузії та Днями
Грузії в Україні.
Того самого дня із Саломе Зурабішвілі зустрілися Прем’єр-міністр
Денис Шмигаль і Голова Верховної
Ради Дмитро Разумков.

Центри масової вакцинації працюватимуть
по всій країні
Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Ц

ентри масової вакцинації, які відкривають в містах і містечках по всій країні, відіграють дуже позитивну
роль для збереження здоров’я
українців. «Тож даю доручення Міністерству розвитку громад та територій вжити заходів, аби такі центри запрацювали щонайменше в кожному районному центрі. Адже
є області, де їх вже понад десять, проте в шести ще досі
нема», — на цьому наголосив
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду.
Він нагадав, що цього тижня розпочинається вакцинація компаній, які мають у своєму штаті понад 50 працівників, охочих щепитися. «Це допоможе зменшити розповсюдження вірусу всередині таких колективів і сприятиме їх
безпечній роботі. Тож закликаю керівників підприємств
скористатися цією нагодою та
убезпечити себе й співробітників. Це в інтересах країни і
вашого бізнесу», — наголосив
глава уряду.
Прискорення вакцинації,
на переконання Дениса Шмигаля, важливе й на тлі поширення нового штаму «дельта».
ВООЗ визнає, що саме він до-

мінує нині у світі і небезпечніший за попередні мутації. Отже, днями МОЗ, за словами
Прем’єра, представить пропозиції щодо запобігання поширенню цього штаму на території України.
Щодо економічної ситуації, то на тлі зменшення захворюваності українців на
COVID-19 і поліпшення загальної ситуації з пандемією,
маємо значне покращення
темпів зростання в усіх секторах економіки.

Нормативна база
для «інвестнянь»

«Загалом на цей рік урядовий прогноз залишається незмінним. Планується, що економіка зросте на понад чотири відсотки», — зазначив
Прем’єр.
Одним із таких чинників
слугує надходження інвестицій та збільшення інвестиційної активності. Ухвалений
Закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями
в Україні» вже отримав позитивні відгуки від бізнесу.
А для того, щоб цей закон
про «інвестнянь» став ефективним, уряд продовжує впорядковувати нормативну базу. Тож було ухвалено постанову про затвердження по-

рядку взаємодії «інвестнянь»
з інвесторами, органами державної влади, а також із місцевою владою. І ця взаємодія, на переконання Прем’єрміністра, стане ефективнішою, прозорішою та забезпечить якісну підготовку інвестиційного проєкту.
Ухвалено й вимоги до інвестора щодо його фінансової
спроможності. Це критерії достатності капіталу, питання
грошового потоку і самого ресурсу для інвестицій.
Затверджено й доповнення
завдань, покладених на Мінекономіки згідно із Законом
«Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні», аби була інституційна
спроможність і відповідальність за якісну реалізацію таких проєктів.
Прем’єр нагадав, що вже
влітку розпочнеться Велика
приватизація. Активно продовжують впроваджувати
проєкти державно-приватного партнерства в різних галузях. Змінюються й підходи до
роботи індустріальних парків,
49 з яких вже внесено до відповідного реєстру. І це також
гарна точка входу для нових
інвестицій.
Крім того, за словами Дениса Шмигаля, за останній рік
підписано дві угоди про зони

вільної торгівлі й на фінальних стадіях переговорів ще
кілька таких угод, зокрема з
Туреччиною. Започатковано й перегляд положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і триває активна підготовка до підписання
так званого промислового безвізу з ЄС.
Сприятиме зростанню економіки і початок історичної
реформи, що відбудеться вже
за тиждень. Ідеться про ринок
землі. Тож під час засідання
уряду було внесено зміни до
порядку ведення Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно.
«Це дасть змогу повністю
забезпечити коректну процедуру продажу, правильно оформлювати всі відомості в реєстрі. А аграрії, які багато років працюють на землі,
отримають переважне право
її викупу. Водночас усі угоди
купівлі-продажу перевірятимуть на дотримання вимог закону», — наголосив очільник
уряду.
Він зазначив, що аграрії очікують не лише на відкриття
ринку землі, а й на розвиток
інфраструктури зрошення.
Адже спека рік у рік не зникає
і постійно створює небезпеку
посух і втрати врожаю, особливо в південних областях. А
отже, проєкт зрошення та ме-

ліорації в цих областях — пріоритет для уряду і профільного міністерства.

Електронний
квиток

Серед реформ, які завжди
в центрі уваги уряду, — цифровізація. І цього року Україна має повністю перейти в
режим «без паперів». Цифровізація триває в усіх галузях. Тож уряд затвердив законопроєкт для ефективного
впровадження електронних
квитків на автомобільному та
міському електричному транспорті. А також затверджено
форму, реквізити й відомості,
які він міститиме.
«Ми створюємо можливості, щоб у кожному місті можна було сплачувати за проїзд у громадському транспорті через електронний квиток»,
— наголосив Денис Шмигаль.
Також було ухвалено рішення про поліпшення системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів і розширення можливостей інформаційної системи у будівництві.

Превенція
від пожеж

Акцентував
Прем’єрміністр і на пожежонебез-

печній ситуації, яка загострилася останніми днями
через велику спеку. Нині
рятувальники максимально мобілізовані відповідати на виклики, які можуть
виникнути. Та найрозумнішою політикою він назвав дії в порядку превенції. Тож, за ініціативою Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів,
перелік
природоохоронних заходів буде доповнено Положенням про запобігання виникненню лісових пожеж. Це сприятиме
правильному спрямуванню фінансового ресурсу на
превентивні заходи, захистить природу, майно і життя людей.
Щодо повені, яка спіткала нещодавно Чернівецьку область, очільник уряду
повідомив, що, на жаль, було підтоплено понад 200 домогосподарств, пошкоджено 4 школи, зруйновано або
перебувають в аварійному
стані 19 мостів і доволі великий кілометраж доріг, а дві
будівлі зруйновано повністю і не підлягають відновленню.
«Очікуємо від Чернівецької облдержадміністрації
підрахунку збитків і оформлення відповідних документів», — зазначив він.
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Бути мамою — щастя й відповідальність

ВАРТО ЗНАТИ. В Україні запрацювала безоплатна універсальна гаряча лінія підтримки
Фото з сайту dep.com.vn

батьків після пологів
Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Ж

інку, яка щойно народила,
теж можна назвати новонародженою. Бо вона часто не менш
за малюка потребує уваги, турботи й підтримки. На жаль, через невисокий рівень культури турботи про матір у суспільстві в неї поки що немає достатніх умов і можливостей для швидкого та якісного
відновлення після пологів.
В Україні працюють програми щодо ведення вагітності й пологів, а далі — педіатричний патронаж, розрахований більше на
дитину. А ось відновленню жінки
після такого стресу чомусь уваги майже не приділяють. Хоч це
теж дуже важливо, адже саме від
цього залежить її подальше психічне, фізичне і не лише репродуктивне здоров’я, зокрема і довготермінове. Адже ускладнення
можуть датися взнаки через багато років.

Почують,
підтримають,
порадять
Тож на допомогу матусям новонароджених, а також батькам та
іншим членам родин, у яких нещодавно з’явився малюк, в Україні на
початку червня 2021 року розпочала роботу гаряча лінія підтримки батьків після пологів. Її розробила команда громадської організації «Клуб підтримки вагітності й
материнства «Лада».
Очільниця організації Марина Марченко зазначає, що питання якості відновлення жінок після пологів нині в Україні майже не
досліджено. Під час опитування,
яке проводили нещодавно учасники ГО з цього приводу серед понад півтори тисячі породіль, 60% з
них поскаржилися на свій емоційний стан у перший рік після пологів, 52% відчували проблеми з фізичним відновленням, 44% мали
труднощі із грудним вигодовуванням, а 22,5% було непросто взаємодіяти з дитиною.
«І нас дуже вразило й навіть
злякало те, що кожна 15-та мама,
яка заповнювала нашу анкету, зізналася, що хоч раз хотіла завдати шкоди собі або дитині», — наголосила вона.
Згідно з міжнародними дослідженнями, зокрема департаменту
здоров’я США, 10—20% жінок переживають клінічну післяпологову депресію. Самогубство залишається основною причиною смерті таких жінок у перший рік після
пологів, точніше, за 43—365 днів
після появи малюка. І двох із трьох
такий смертей можна було б уникнути за належної організації дослідження їхнього психічного й фізичного стану, належної підтримки й допомоги.
В Україні, за дослідженнями
фахівців «Лади», серед основних
причин післяпологової депресії у
породіль — необізнаність. Адже
навіть у школах для вагітних багато говорять лише про пологи й догляд за дитиною. І майже не приділяють уваги темі відновлення самої жінки після пологів.
Ще одна причина — недостатня
робота з родинами. Адже родина
не завжди готова до того, що на неї
чекає після появи малюка. Чоловік і рідні не знають базової симптоматики післяпологової депресії й інших ускладнень у породіллі. Навіть вона сама може не розуміти, що відбувається з її тілом, ха-

більшість жінок полишають активне економічне життя. Звісно,
це негативно впливає на місцевий
економічний розвиток, адже муніципалітети втрачають один з головних податків — податок на доходи фізичних осіб. А це спричиняє скорочення кількості та якості
публічних і соціальних послуг, які
отримує громада.
Тож сервіс, який ставить собі за
мету м’яку реінтеграцію жінок у
ринок праці, буде підтримано через надання цим жінкам консультацій із професійного розвитку й
зростання.
«Дуже важливо, що робота цієї електронної платформи поширюватиметься й на муніципалітети, що працюють у Донецькій області. Адже для них така підтримка особливо важлива», — резюмував фахівець.

На вимогу часу

рактером, емоціями чи гормональною системою.
Серед причин — обтяження гендерними ролями. Адже мама після пологів найчастіше швидко повертається до колишніх обов’язків
з догляду за всією родиною: прибирання, готування їжі, прання та
іншої побутової роботи. І це до того, що має фактично весь свій час
приділяти немовляті. Хоч, як наголосила Марина Марченко, чоловік
фізіологічно не може хіба що годувати груддю. До іншої роботи його
можна й навіть потрібно залучати
задля забезпечення здорової атмосфери в родині.
Спричиняє депресії й низький
рівень турботи про породіллю та
немовля в нашому суспільстві. Якот недостатня кількість і якість облаштованих для батьків з малюками просторів і не завжди толерантне ставлення до жінки з немовлям у громадських місцях.

Потрібна державна
програма

Та головне, на переконання фахівців ГО «Лада», Україні потрібна
програма післяпологової підтримки на рівні держави, яка сприяла
б мамам у психічному й фізичному
відновленні.
«Бачимо цю програму як координацію зусиль громадськості, державних установ і приватного сектору для побудови системи підтримки, в якій жінка могла б
отримати послугу післяпологового піклування: необхідні консультації, скринінг фізичного та психічного здоров’я, супровід в адаптації до нової для себе ролі мами. І
щоб вона комфортно почувалася в
суспільстві й місці, де живе. А також щоб могла професійно реалізовуватися й бути економічно незалежною», — зазначила Марина
Марченко.
Мета започаткування роботи гарячої лінії підтримки батьків після
пологів полягає у створенні можливості отримання безконтактної,
безпечної та безплатної інформації, підтримки й допомоги для
українців, щоб забезпечити здорове, активне материнство й батьківство. І саме безконтактність дуже
важлива нині з огляду на ситуацію
з COVID-19.
Скористатися послугами цієї онлайн-платформи і порадами
зможуть обоє батьків та інші роди-

чі, які піклуються про жінку й дитину в післяпологовий період. На
лінію можуть зателефонувати й
майбутні батьки та матері, щоб дізнатися наперед про всі важливі
моменти періоду після пологів.
Отже, кожна родина в Україні
зможе, зателефонувавши на гарячу лінію, отримати відповіді на запитання в таких напрямах: післяпологове відновлення жінки, психологія, ендокринологія, гінекологія, догляд за немовлям, материнство і COVID-19, грудне вигодовування, сон немовляти, перші документи дитини й соціальні виплати.
Фахівець зауважила, що гаряча
лінія працює для того, щоб батьки
мали змогу отримати якісну доказову інформацію про різні напрями післяпологового періоду в одному місці.
«Але ми не медична установа й
не надаємо телефоном медичних
послуг. Хочемо вам допомогти, але
не маємо права коментувати призначення лікаря або результати
аналізів, встановлювати діагнози,
призначати медикаментозне лікування. Ми не швидка допомога.
Тому якщо вам чи дитині потрібна
екстрена медична допомога, звертайтеся до медиків», — наголосила вона.
Спочатку гаряча лінія підтримки батьків після пологів працюватиме у тестовому режимі. Щомісяця відповідно до аналітичних звітів фахівців додаватимуть блоки
для інформування. Поліпшуватиметься робота операторів, бо вони
орієнтуватимуться на запити клієнтів з великою повагою до їхніх
почуттів.
Телефонувати слід за номером
0-800-500-313.
Лінія працює з понеділка по
п’ятницю з 9.00 до 19.00 та в суботу з 9.00 до 16.00.

Проти гендерної
дискримінації

Схвалюючи впровадження цього нового соціально спрямованого
проєкту, урядова уповноважена з
питань гендерної політики Катерина Левченко зазначає, що поява
в родині дітей — це найпрекрасніший подарунок долі. Але не слід
забувати і про батьків. Адже з появою малюка на їхні плечі лягає величезна відповідальність. Тому започаткування такої гарячої лінії
позитивне для України.

Ця робота допомагає впроваджувати в державі політику рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків. Адже серед напрямів державної гендерної політики — підтримка сім’ї, материнства
й батьківства, створення умов для
поєднання професійних і сімейних
обов’язків, подолання стереотипів,
які заважають жінкам і чоловікам
реалізовувати себе у різних сферах життя.
Серед напрямів державної політики — протидія гендерно зумовленому насильству, зокрема насильству в родині. Воно, ніде правди діти, часто виникає саме з появою дитини. Адже в родині можуть змінитися соціальні ролі й
виникнути проблеми з порозумінням у подружжя.
Катерина Левченко підтримала ідею створення державної програми з піклування про жінку після пологів. Вона нагадала, що уряд
розробляє національну стратегію
забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків, яка буде дороговказом для держави до 2030 року. У
стратегії йдеться, що гендерна політика виводиться із суто соціальної сфери й стає частиною галузі
охорони здоров’я, освіти, економіки тощо.
«Тож пропоную внести ідею про
створення цієї програми в національну стратегію і вписати у план
на її виконання, який розробляють нині на трирічний термін. Запропонуємо ввести номер телефону цієї гарячої лінії в базу урядової гарячої лінії з питань протидії
домашньому насильству, торгівлі
людьми і дискримінації за ознакою
статі. Щоб українці могли отримувати змістовні й вичерпні відповіді на всі запитання, які їх можуть
турбувати», — наголосила вона.

М’яка реінтеграція
в ринок праці

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан вказує, що робота такої гарячої лінії буде дуже важливою
для місцевих громад у сенсі їхнього економічного розвитку. В управліннях здоров’я муніципалітетів,
педіатричних відділеннях місцевих лікарень буде проведено роботу з популяризації цього новоствореного сервісу.
Проведені асоціацією дослідження доводять: після пологів

Марина Марченко розповіла,
що проєкт «Гаряча лінія підтримки батьків після пологів» підтримано на конкурсі «Швидка необхідна підтримка» у межах проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в
Україні», що впроваджує ІСАР—
Єднання за фінансової підтримки
Європейського Союзу. Менеджер
цього проєкту Тетяна Ничипоренко зазначила, що в умовах пандемії більшість громадських організацій не змогли працювати, як раніше, — надаючи послуги тим, хто
їх потребує, під час безпосередніх
зустрічей. А для того, щоб скористатися новими технологіями й перевести роботу в онлайн-формат,
їм потрібні були додаткові ресурси.
«Тож ми посприяли ГО «Лада»
у створенні онлайн-платформи, за
допомогою якої і в поточних умовах можна буде швидко відповідати на потреби вразливих категорій населення, яким часом потрібна негайна підтримка», — зазначила вона.
Саме громадські організації мають частий безпосередній контакт
із найвразливішими категоріями українців. Отже, вони найбільше й найглибше розуміють потреби таких людей і родин. І пропонують саме ті проєкти на допомогу,
які нині найактуальніші й найзатребуваніші. А підтримка батьків
і родин, які і до поширення коронавірусу були досить вразливими,
беззаперечно, залишається актуальною.
«Ми дуже раді, що в Україні громадський сектор насправді потужний. І вже може брати на себе роль
агента змін і надавача послуг високої якості. І держава може без застережень делегувати виконання
певних напрямів роботи у соціальній політиці саме представникам
громадськості. Таку взаємодію та
співпрацю неможливо переоцінити», — наголосила фахівець.
Почесне право відкрити роботу гарячої лінії та зробити перший дзвінок на неї отримала засновниця сервісу погодинних нянь
і помічниць для мам «Багама-мама» мати трьох дітей Олександра
Ястремська. Її запитання стосувалося грамотного розподілу часу для мами у великій родині, аби
встигнути приділити достатньо
уваги дітям, чоловікові та на створення затишку в оселі, не забути
і про себе — відпочинок, догляд і
змістовне дозвілля. Відповідь, яку
вона отримала від операторів гарячої лінії, була дуже інформативною, змістовною й корисною. Тож
радимо спробувати і вам.
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АПК: ЧАС ПЕРЕМІН
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до розділу XXI
«Прикінцеві та перехідні положення»
Митного кодексу України щодо продовження
надання українським авіакомпаніям
перехідного періоду для використання
літаків вітчизняного виробництва
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Розділ XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44—48, ст. 552) доповнити пунктом
4
4 такого змісту:
«44. Тимчасово, до 31 грудня 2024 року, можуть бути поміщені у митний режим
тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними
платежами та без забезпечення виконання зобов’язань із сплати митних платежів,
передбаченого розділом X цього Кодексу, літаки масою порожнього обладнаного
апарата понад 10000 кг, але не більше 30000 кг та максимальною пасажиромісткістю
від 44 до 110 місць, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу.
На період дії цього пункту положення частини першої статті 105 цього Кодексу в
частині обмеження поміщення у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами літаків масою порожнього обладнаного апарата понад 10000 кг, але не більше 30000 кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу, не застосовується».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України під час складання проекту Державного бюджету
України на 2022 рік передбачити фінансування з державного бюджету Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021—2030
роки в обсягах, необхідних для відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів, створення умов
для збереження частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
1 червня 2021 року
№ 1492-IX

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 червня 2021 р. № 632
Київ

Про визначення формату електронних
документів комплексного плану
просторового розвитку території
територіальної громади, генерального
плану населеного пункту, детального
плану території
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 16, частини тринадцятої, абзацу другого частини чотирнадцятої статті 161, частини дванадцятої, абзацу другого частини п’ятнадцятої статті 17, абзацу другого частини сьомої статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що:
1) комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальний план території (далі — документація)
розробляється у формі електронного документа, що створюється у вигляді пакета
файлів у форматах:
баз геоданих, що передаються у форматі File Geodatabase (GDB) або JavaScript
Object Notation (GeoJSON) та у яких міститься повний набір просторових даних та метаданих документації (База геоданих містобудівної документації на місцевому рівні)
згідно із структурою, що визначається Міністерством розвитку громад та територій;
eXtensible Markup Language (XML), у яких міститься набір відомостей, які відповідно до законодавства підлягають внесенню до Державного земельного кадастру,
вимоги до змісту, структури і технічних характеристик якого встановлені Порядком
ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р.,
№ 89, ст. 3598);
Adobe Portable Document Format (PDF), у яких містяться текстові, табличні та графічні матеріали документації.
Пакети файлів створюються у форматі Lempel Ziv Welch (ZIP).
Формат електронного документа, визначений для створення містобудівної документації на місцевому рівні, розповсюджується також на історико-архітектурний опорний план населеного пункту, який розробляється для населених пунктів, внесених
до Списку історичних населених місць України, а також на всі інші матеріали, що
включаються до складу комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території як окремі розділи;
2) текстові, табличні та графічні матеріали документації у форматі Adobe Portable
Document Format (PDF) повинні відповідати таким вимогам:
бути повнокольоровими;
роздільна здатність цифрових зображень повинна становити не менше 150 точок на дюйм;
графічні матеріали зберігаються в окремих файлах в машиночитаному форматі;
графічні матеріали, що можуть бути відображені у векторній формі, створюються
у векторній формі з можливістю пошарового перегляду;
текстові та табличні матеріали, які в оригіналі створені в паперовому вигляді, містять підписи та/або засвідчені печаткою, зберігаються як скановані повнокольорові зображення;
усі шрифти, що використовуються, повинні бути вбудовані у файл;
файли текстових документів повинні мати структуровану форму, зміст і посилання, що пов’язані з елементами структури, та забезпечувати копіювання тексту;
якість матеріалів повинна забезпечувати розбірливе читання їх змісту;
3) у разі, коли документація містить матеріали з інформацією, яка відповідно до
закону належить до інформації з обмеженим доступом, зазначені матеріали створюються у формі окремого електронного документа у форматах, що визначені підпунктом 1 цього пункту.
У разі коли документація містить матеріали з інформацією, яка належить до інформації з обмеженим доступом, у складі текстових документів надається перелік
такої інформації з посиланням на нормативно-правові акти, що встановлюють такі обмеження.
Поводження з матеріальними носіями, на яких розміщені електронні документи,
що містять інформацію, яка відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про державну таємницю», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», а
також Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р.
№ 736 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 85, ст. 2783).
2. Міністерству розвитку громад та територій розробити та затвердити у тримісячний строк структуру Бази геоданих містобудівної документації на місцевому рівні.
3. Ця постанова набирає чинності з 24 липня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Хотіли як краще, вийшло
як вийшло
АГРАРНА ПОЛІТИКА. Зниження ПДВ на деякі види

сільськогосподарської сировини спричинило не здешевлення,
а здорожчання продуктів її переробки
Фото з сайту zz.te.ua

ДОКУМЕНТИ

Володимир
КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»

П

онад три місяці в Україні
чинний Закон №1115-ІХ
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції». Ним зменшено нарахування ПДВ до 14% на сире незбиране молоко та живу худобу, натомість залишено 20% на продукти переробки того й іншого. Така новація
дала негативні наслідки, і цілком очікувано.
Ми неодноразово наводили
на наших шпальтах висновки фахівців, що застерігали
про небезпеку запровадження такої норми («УК» від 4 вересня та 9 жовтня 2020 року),
але законодавці не дослухалися. Наслідки чинності закону і шляхи виходу із кризової
ситуації, що склалася, стали предметом обговорення на
пресконференції, яка відбулася в Києві за участі представників галузі переробки
м’яса та молока.

Два ринки
в одній державі

Виконавчий
директор
Асоціації м’ясної галузі Ми
кола Бабенко наголосив: зниження ПДВ до 14%, замість
стимулювання виробників
до зниження собівартості і відповідно зниження ціни
м’ясної сировини фактично
стимулювало подальше зростання ціни для споживачів —
приблизно на 10 гривень за
кілограм червоного м’яса.
Директор ТОВ «МК М’яс
ний», голова ради Асоціа
ції м’ясної галузі Олександр
Скорик додав: коли почали
виконувати закон, вийшло
так, що переробникам довелося доплачувати за виробників сировини різницю
в ПДВ, причому вийшло навіть не 6%, а 7,2%, бо на оті 6%
нараховується ще додаткове ПДВ. На стільки само зросла ціна продукції. Тож підприємства, які офіційно працюють, — платники податків опинилися у невигідному
становищі порівняно з тіньовиками, ФОПами та базаром.
Фактично сформувалися
два ринки м’яса — з ПДВ та
без нього, ціна на них відрізняється на 10%. Зрозуміло,
якому ринку надаватиме перевагу споживач.
За словами представників
легального м’ясопереробного
бізнесу, з набуттям чинності
закону на ринку різко побільшало продукції від нелегальних забійних цехів, які, певна річ, не сплачують до державної скарбниці. І шкода тут
не лише економічна — про
якийсь санітарний контроль
не йдеться, отже, здоров’я
населення наражається на
серйозну небезпеку. Відповідно переробники (у цьому
разі м’ясокомбінати) виму-

Платники податків опинилися у невигідному становищі порівняно з тіньовиками,
ФОПами та базаром

шені вдаватися до якихось
схем оптимізації податкового навантаження — подрібнення підприємства на ФОПи, перехід на тіньові моделі
роботи тощо.

Чим завинило
молоко?

Від закону постраждали не
лише м’ясопереробні підприємства. Голова ради директо
рів Спілки молочних підпри
ємств України Вадим Чага
ровський наголошує: цей закон ще на стадії обговорення перед ухваленням викликав здивування, адже головною його метою проголошували боротьбу з податковими
скрутками, а в молочній галузі їх нема. Тому не зрозуміло,
чому сире незбиране молоко
потрапило до переліку товарів, на які змінився механізм
оподаткування.
І побоювання справдилися
— приблизно на третині підприємств молочної галузі відбулося не зниження, а підвищення ціни. Адже за умови
дефіциту молочної сировини
жодне з підприємств — виробників молока не забажало знижувати відпускну ціну на оті сумнозвісні 6% різниці у ПДВ.
Одна з великих молокопереробних компаній повідомила, що лише за березень
— квітень зазнала фінансових втрат на 20 мільйонів гривень. За попередніми оцінками, втрати всієї молокопереробної галузі за рік сягнуть
мільярда гривень.
Голова ради Ічнянського
молочноконсервного комбі
нату Сергій Запорощук так
само висловлює здивування,
чому м’ясо та молоко потрапили до того списку. Ні переробники молока, ні споживачі нічого від цього не виграли,
зокрема не відбулося обіцяного зниження цін: виробники молока-сировини сприйняли зниження ПДВ як природну реакцію на весняне
зниження надоїв, а свої відпускні ціни знижувати й не
подумали.
І це попри те, що виробник
молока закуповує все необхідне для свого виробництва
з ПДВ 20%, а сам мусить платити 14%. Тобто фактично він
припиняє сплачувати ПДВ,

а інколи йому ще ту різницю
мають відшкодовувати. Чи
виграв від цього бюджет —
питання вважаємо риторичним. Натомість у переробника ситуація зворотна: він мусить доплачувати оті 6%, які
на практиці перетворюються на 7,2%.
Ще один нюанс: за офіційною статистикою, в Україні
виробляють близько 9 мільйонів тонн молока на рік, з
них 70% надходить із приватних господарств. Нині багато переробних підприємств,
аби уникнути ситуації з ПДВ,
що склалася, приймають молоко від населення за готівку і так само за готівку продають продукти його переробки
не у великі торговельні мережі, а дрібним напівлегальним
продавцям. Відповідно постає
проблема низької якості та
фальсифікату.
І ще один негативний чинник: імпортна молочна продукція на нашому ринку дешевша за вітчизняну, бо митна ставка на неї і податок, які
сплачують закордонні виробники у своїх країнах, дають
можливість збивати ціну.

Нічого, крім
конфлікту

Завідувач відділу фінан
сово-кредитної та податко
вої політики ННЦ «Інститут
аграрної економіки» Лео
нід Тулуш зауважив: законопроєкт про зниження ставки
ПДВ на деякі види сільськогосподарської сировини начебто мав за мету боротьбу
з так званими податковими
скрутками. Жодних можливостей для якогось зниження
цін ні для виробників, ні для
переробного сектору туди не
закладали. Тому викликає
подив, чому до переліку продукції потрапили ті товарні
позиції, де жодних скруток
не було.
Натомість одразу було закладено конфлікт між виробниками та переробниками. Таке одноразове зниження ПДВ не на всьому маркетинговому ланцюгу, а лише
на одному його етапі не могло
дати інакшого результату,
крім як поставити переробників у невигідне становище.
Виробників сировини ніщо не
спонукало знижувати ціни,

отже вони їх і не знизили. Навпаки, якщо у попередні роки наприкінці весни спостерігалося деяке просідання ціни
сирого молока, цього року такого не відбулося.
Це українське ноу-хау, що
не має аналогів у світовій економічній практиці, дало начебто парадоксальний, хоч
насправді цілком логічний
наслідок: зниження ПДВ дало зростання цін на продукцію. Ще один негативний наслідок — зниження конкурентоспроможності тих переробних підприємств, які працюють в офіційному податковому полі.

Вихід насправді
не один

Більшість учасників прес
конференції
обстоювали
думку, ніби єдиний спосіб уберегти їх від банкрутства — повернення до попередньої схеми оподаткування по 20% ПДВ з усіх. Такі законопроєкти вже внесено до Верховної Ради (5425
та 5425-1). Але насправді це
не єдиний вихід, є альтернатива: не збільшувати ПДВ
для всіх, а навпаки, зменшити хоч до 14%. Таке пропонує
законопроєкт 5425-2, але туди не входить червоне м’ясо.
Уже не кажемо про те, аби
зменшити ПДВ на основні соціально значущі види продовольства до рівня розвинених країн — 5-7%. Олександр Скорик зазначає, що
це не спричинить зниження
надходжень до бюджету, бо
зниження цін активізує ринок, продаж зросте, тож бюджет отримає не менше, а навіть більше. Він запропонував
у співпраці із профільними
міністерствами, професійними асоціаціями та народними
депутатами розробити відповідний законопроєкт.
Таку саму думку висловив
міністр аграрної політики
Роман Лещенко в інтерв’ю
ресурсу UBR. На його переконання, слід знизити ставку ПДВ для цілої групи продовольчих товарів. Але проти, за словами міністра, виступає Мінфін, який наполягає на ставці ПДВ 20%. Роман
Лещенко сподівається досягти порозуміння в уряді з цього питання.
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Бунтівна сила підліткового віку

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ. За даними управління ювенальної превенції Національної поліції

Фото з сайту thetimes.co.uk

України, торік сталося 137 дитячих суїцидів, а за чотири місяці цього року —
вже більше, ніж за весь 2020-й
Ольга СКРИПНИК
для «Урядового кур’єра»

Л

юдей залежно від віку віддавна ділять на дорослих і
дітей. Але є багато не згодних із
цим правилом. Вони живуть на
всьому готовому, користуючись
усім, чим можуть забезпечити їх батьки, і водночас вимагають, щоб їх сприймали як дорослих, не втручалися в їхні справи,
а якщо хтось називає їх дітьми,
дуже ображаються.
Підлітки! У прагненні привернути до себе увагу вони використовують весь доступний арсенал
впливу на дорослих: від мовчазного усамітнення до грубощів і навіть шантажу — ось втечу з дому,
знатимете! А якщо це відбувається на тлі нерозділеного першого
кохання, насмішок ровесників, то
призводить до трагічних випадків, кількість яких останнім часом
зростає.
За даними управління ювенальної превенції Національної поліції України, торік сталося 137 дитячих суїцидів та понад
1000 спроб скоїти самогубство. А
за чотири місяці цього року вже
зафіксовано більше суїцидів, ніж
за весь 2020-й.
Не усвідомлюючи наслідків,
підлітки коять божевільні вчинки: жменями ковтають пігулки,
стрибають з вікон багатоповерхівок або намагаються зробити селфі десь на шаленій висоті. Нещодавно трагічні випадки зафіксовано у Боярці під Києвом, Одесі,
Запоріжжі, Харкові, Львові. Батькам, яким довелося пережити такі
трагедії, не дає спокою запитання:
чому так сталося?

Забувають, що
життя лише одне

— Підлітковий вік перебуває
на вістрі проблем психічного, соціального і фізичного здоров’я,
— розповідає професор Георгій
Даниленко, директор Інституту
охорони здоров’я дітей і підлітків Національної академії медичних наук України. — У молодшому віці головну увагу спрямовано
на фізичний розвиток. А що відбувається пізніше, після 11—13
років? Настають різкі фізіологічні та психологічні зміни, починається усвідомлення особистості:
хто вона, яка її роль у родині, колі ровесників. Це період, коли намагаються позбутися опіки батьків, орієнтуючись на власне «я»,
відкидають будь-яку допомогу чи
пораду дорослих, вбачаючи у цьому тиск та обмеження своїх прав.
Безперечно, підлітковий вік потребує особливої уваги. Але багато дорослих цього не усвідомлюють, навіть лікарі. Вони вважають, якщо до 18 років пацієнтів консультують і лікують у дитячих відділеннях, то вони ще діти. І ставлення до них відповідне.
Не лише в нашій країні, а й
у всьому світі виникає багато
складнощів саме з підлітковим віком. У цей період має велике значення розвиток особистості й поєднання соціального, психологічного і фізичного здоров’я.
— Георгію Миколайовичу, що
підштовхує підлітків до тих вчинків, за якими небуття? Невже вони вірять, що так можна перезавантажити своє життя, щоб потім
було все, як їм хочеться?
— Дорослі повинні пам’ятати,
що суїцидальні думки виникають

Завдання батьків — навчити дитину розпізнавати емоції та вміти їх контролювати, підготувати до тих
почуттів, які трапляються в житті

ще у дитячому віці. Із 5—6 років
деякі діти, чимось ображені, думають: ось я помру, всі плакатимуть, жалітимуть мене і нарешті
куплять іграшку, яку я хочу.
У підлітковому віці такі думки
теж з’являються, але вже з інших
причин. Не дають спокою бажання довести свою значимість, завоювати авторитет, продемонструвати дорослість. Дитина не відразу може знайти власний шлях соціальної адаптації, психологічне
«я», що болісно для неї.
— Підлітки часто нарікають на
тиск дорослих. Але ще нестерпніше для них приниження та
цькування однолітків. На що повинні звернути увагу батьки, аби
утримати дитину від необдуманих вчинків?
— На превеликий жаль, підліткові суїциди трапляються нерідко. І наша країна — не виняток. Дорослі, й не лише батьки, а й
ті, хто працює в дитячих колективах, мають враховувати, що підлітки ще не можуть упоратися з
емоціями, у вирі яких вони опинилися. Це сфера емоційного інтелекту. Дитина повинна вчитися
того, як усвідомлювати значення
своїх думок, уміти управляти своїми почуттями. Навіть старші не
завжди з цим можуть упоратися.
Завдання батьків — навчити дитину розпізнавати емоції та
вміти їх контролювати, підготувати до тих почуттів, які трапляються в житті. Це непросто, коли живе спілкування замінюють
електронними пристроями. Батьки думають, якщо дитина зовні
спокійна, чимось зайнята і їх не
турбує, то все гаразд.
— Щоб помітити якісь зміни у
поведінці дитини, потрібно добре
знати її характер, звички, уподобання. На що слід звертати увагу?
— Дитина часто втомлюється,
має стурбований вигляд, роздратована, не завжди може утриматися від різкого слова, постійно
зачиняється у своїй кімнаті, уникає спілкування. На такі зміни повинні відгукнутися не лише батьки, а й оточення, вчителі, які щодня спілкуються з підлітками, бачать, як складаються стосунки у
класі, помічають конфлікти. Педагоги або шкільні психологи можуть поділитися з батьками, що
саме їх непокоїть у поведінці школяра.
Ми повинні усвідомити, що
кожна частина суспільства несе

відповідальність за підлітків. Потрібна взаємодія батьків, школи,
ювенальної поліції, кіберполіції,
без фахового підходу неможливо
впоратися із загрозами, які поширюються в інформаційному просторі.

Сто років із дітьми
Харківський Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків веде
історію із 1922 року. Це унікальна науково-лікувальна установа,
яка щороку приймає на консультації та лікування 17—20 тисяч
пацієнтів з усіх областей України.
Фахівці інституту успішно поєднують розвиток клінічного і профілактичного напрямів. Тут створено відділення, які займаються
проблемами психології розвитку,
медичною генетикою, допомагають пацієнтам із хронічними ендокринними, аутоімунними та іншими захворюваннями. Інститут
активно працює не лише з батьками, а й з учителями, консультує, надає рекомендації, які стосуються дітей різного віку.
Підлітки
самостверджуються по-різному. Днями юний
харків’янин повідомив в одній із
соцмереж, що готовий «влаштувати стрілянину, як у Казані». Навіть дату вказав. Чому? Заради
куражу, щоб зібрати якнайбільше лайків.
Зазвичай у таких ситуаціях
батьки стають на захист, пояснюють, що дитина просто пожартувала. Згодом усе забувається,
жартівники й далі ходять до школи. Вкрай рідко батьки погоджуються, що їхньому синові чи доньці потрібна допомога досвідченого
психолога, а надто психіатра. Ніхто не вірить, що його дитина здатна виконати страшні погрози. У
казанській школі, як і в інших навчальних закладах, де відбулися масові розстріли, теж не вірили, що таке може статися. Та, на
жаль, помилилися.
Науковці вважають, що жодну
погрозу підлітків про жорстоку
розправу не можна залишити поза увагою дорослих.
«Так звані граничні стани поведінки дітей — проблеми, з
якими нині стикаються майже
в кожній школі. Безумовно, не
можна нашвидкуруч встановлювати підліткові психіатричний діагноз, навіть якщо є певні
підстави. Іноді така дитина стає

гострою проблемою і для батьків, і для школи.
Останнім часом підходи змінилися. Наші лікарі, озброєні сучасними досягненнями науки, мають
великий досвід, як виводити дітей
із таких станів. Але результатів
можна досягти лише за підтримки батьків у співпраці із психологами. І що раніше дитина отримає
допомогу, то менше проблем у неї
буде, — пояснює професор Георгій Даниленко. — Ще одна біда —
дитяча депресія. 15—20 років тому ми й не думали, що вона вражатиме дітей і підлітків, а тепер
це поширене явище. У наш час поведінкові проблеми стали характерними для багатьох дітей. Чим
це небезпечно? Депресивні стани
породжують негативну емоційну
реакцію, яка може призвести до
спроби суїциду.
Ще один важливий напрям наукової й лікувальної діяльності
нашого інституту — психологічний супровід дітей, які мають інвалідизуючі захворювання, зокрема цукровий діабет. Це захворювання не слід сприймати як
фатальне, але є певні особливості,
які впливають на поведінку таких
дітей, їм непросто адаптуватися в суспільстві. Із часом це може
спровокувати певні проблеми у
психологічному аспекті. Наші фахівці багато спілкуються з батьками, пояснюють, що і як робити, аби їхній син чи донька навчилися жити із хронічним інвалідизуючим захворюванням. Підліткам важко змиритися, що хвороба
обмежує їхні можливості, впливає на ритм життя, змушує вживати ліки, терпіти біль. Їм потрібно допомогти. Ми працюємо з дітьми, котрі мають вади здоров’я,
і з їхнім оточенням. Розв’язання
цих проблем у комплексі — дуже
важливий напрям сучасної педі
атрії».

Дорослі проблеми
в дитячому віці

У підлітковий період приходить перше кохання, яке залишається в пам’яті на все життя. Воно несе не лише романтику і несміливі поцілунки, а й ревнощі,
відчай, ризиковані вчинки. Лікарі
стверджують, що нині дедалі рідше трапляються закохані романтики, підлітків значно більше цікавить секс. І це ще одна проблема пубертатного періоду.

Нещодавно вся країна переглядала і обговорювала відеоблог,
який показував життя юної пари: дівчинці виповнилося 8 років,
а хлопцеві 13. Вони оголосили про
своє кохання і заявили, що живуть як сім’я.
Важливо, що блог вела мама
«заміжньої» дівчинки. Коментуючи ситуацію, вона відкидала всі
критичні зауваження, бо вважала
ситуацію цілком нормальною.
«Як правило, фізичне дозрівання дівчат відбувається в 16—
17 років, але навіть у 15 дівчина
може виносити дитину. Однак для
такої складної системи, як людський організм, це небезпечно, —
наголосив професор Г. Даниленко. — Медикам доводиться приймати пологи у зовсім юних породіль. Колись у Харкові дитину народила дівчина, якій було всього 7
років.
На передчасне статеве дозрівання організму впливають різні чинники. До нас на консультації
приводять дітей зовсім юного віку.
Добре, що батьки розуміють проблему і шукають, як допомогти.
Окрім генетичних, багато інших причин. Науково доведено, що раннє статеве дозрівання
пов’язано із впливом тих синтетичних добавок, які широко використовують у харчовій промисловості, виготовленні косметичних, гігієнічних засобів, побутової хімії тощо. Підсилювачі смаку, штучні барвники й ароматизатори, які щоденно дитина отримує із продуктами харчування та в побуті, можуть шкідливо впливати на її гормональний стан. До цього додаються поведінкові чинники, тиск ровесників, які вважають, що всі заборони — то «відстій».
Психологи, лікарі відзначають
істотне збільшення кількості школярів, які з 11—12 років шукають
стосунки не романтичні, а статеві.
На жаль, це факт».
— Другий рік триває пандемія
коронавірусної хвороби, яка дуже змінила наше життя. Георгію Миколайовичу, як це впливає
на підлітків, яких консультують
співробітники вашого інституту?
— Першими зміни помітили
фахівці психіатричного відділення. За їхніми даними, у дітей стали частіше виявляти ознаки депресії, підвищена емоційна збудливість та агресивність.
Якщо хтось у родині важко хворів або помер, усі переживають
стрес. Підліткам важко пояснити,
чому так сталося, чому світ такий
несправедливий. Це може спричинити депресію і навіть думки
про суїцид. А дорослі, занурюючись у свої переживання, часто не
помічають того, як на це реагують
діти.
Пандемія, карантинні обмеження, хвороба рідних чи друзів —
усе це спричиняє велике навантаження на психоемоційний стан дітей. Вони потребують і пояснень, і
підтримки.
Хоч би як складалися стосунки
з підлітками, батьки ні на мить не
повинні забувати, що вони ще діти. За різкими словами і вчинками, які часто засмучують і дратують дорослих, ховаються невпевненість, страх, крик про допомогу. Іноді з ними дуже важко спілкуватися, але необхідно терпляче
слухати і говорити, інакше можна пропустити той критичний момент, від якого залежить майбутнє дитини.
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КУЛЬТУРА

На Полтавщину, до витоків гончарства
РЕПОРТАЖ З ВІДКРИТТЯ. Етносело «Гончарія» в структурі Національного музею гончарства
Фото автора

започаткувало будівництво унікального музейного комплексу в селі Малі Будища
Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

Н

а перспективність і велич проєкту «Етносело «Гончарія», який колектив музею гончарства реалізує в селі Малі Будища,
вказує капітальна огорожа, за якою на просторому
дворі височіють кілька будівель. Та з них, що розташована ближче до входу на
територію, офіційно стане
музеєм. Гарно відреставровану сільську хату прикрасили кольоровими стрічками й обклали ароматним зіллям. Двір акуратно покосили, а в його глибині в тіні дерев слухають бадьору
музику й відпочивають на
лавках учасники й місцеві
жителі. Їх стає все більше.
Дехто завітав з дітьми.
А ось і найповажніші
гості свята. Знайомимося.
81-річна Лідія Рева розповідає, що прийшла сюди тому, що ностальгує
за часами, коли гончарював її дідусь Дем’ян Клименко. «Це дуже добре, що
відкривають музей, — каже вона, — бо селу потрібні
нові робочі місця. Щоб тут
залишалася молодь».
А її подруга, 87-річна
Любов Чабан, яка 30 років пропрацювала на заводі «Художній керамік»,
сподівається, що з відкриттям музею в Малих Будищах побільшає туристів і
відродиться давнє ремесло — гончарство. Каже, такої думки дотримуються і її племінниця, яка нині живе у Франції, і сусіди. «На нашому кутку живуть кілька моїх колишніх
співробітниць, і вони дуже хотіли прийти на відкриття, проте через слабке
здоров’я не змогли. Тому я
тут все уважно роздивлюся й обов’язково розповім
їм про подію. Вони з нетерпінням чекають».
Пані Люба сказала про
куток, на якому компактно
живуть ті, хто донедавна
був зайнятий у гончарному
промислі. А ось автор проєкту «Етносело «Гончарія»
і його головний будівничий
Олесь Пошивайло, рід якого за маминою лінією походить саме з Малих Будищ,
каже, що на території цього старовинного села проживало близько ста гончарів. Це були шановані в
громаді люди, чимало з них
виконували обов’язки церковних старост. І першим
у селі старостою їхньої
дерев’яної церкви Різдва
Пресвятої Богородиці був
його прапрадід Павло Пічка, якого дослідник Іван
Зарецький у своїй першій в
Російській імперії монографії, присвяченій традиційному гончарству (1894), назвав одним із найбагатших
і найкращих гончарів усієї
Опішненської округи.
І в XX столітті в Малих
Будищах проживали такі
видатні постаті, як малювальниця Мотрона Назар
чук, іконописець і художник Петро Кононенко, знаменитий різьбяр Василь

Автор і головний будівничий проєкту «Етносело
«Гончарія» генеральний директор Національного музеюзаповідника українського гончарства Олесь Пошивайло

Гарбуз. Вони своєю творчістю робили внесок не
лише в розвиток культури Полтавщини, а загалом
України. Отже, як мовиться, сам Бог велів заснувати тут музейний комплекс,
який би нагадував місцевим про їхнє потужне коріння. З цією метою колектив Національного музею
гончарства у 2009 році відкрив у селі Міські Млини
Музей філософа і колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа,
в 2013 — Музей мистецької родини Кричевських в
Опішному.
«Намагаємося зробити
конгломерат музеїв у різних регіонах Опішненської
територіальної
громади,
щоб інші населені пункти
за прикладом долучалися
до музеєфікації своєї культурної спадщини. Будьякий географічний пункт
в Україні, це село, хутір чи
містечко, має свої історичні
й культурні традиції. І якщо ними цікавитися, зберігати, можна мати свій достойний музей, представляти народну творчість. І
так впливати і на розвиток
економіки, і на збережен-

ня загалом цього населеного пункту», — розповідає
Олесь Пошивайло.
Він зазначив, що в музеї, який відкривають зараз, багата експозиція. Її
формували понад 30 років.
Ці речі досі були у фондосховищі, і колектив Національного музею-заповідника радіє з того, що їх тепер люди зможуть побачити. Напівжартома зауважує: «Враховуючи, що колекція музею-заповідника нараховує близько 60
тисяч одиниць зберігання, а в цій хаті-садибі виставлятимуть близько 500,
то принаймні ще 120 музеїв ми можемо зробити в
окрузі й наповнити їх експонатами». Ці культурні
осередки допомагатимуть
Україні стверджуватися
серед інших культур і народів.
На важливості збереження національної ідентичності, народної пам’яті
наголосили й присутні на
заході науковці, а також відома гончарка, педагог пані
Наталя Кормелюк зі США.
Вона розповіла про свою
маму, яку вивезли за межі
України, коли їй ще не ви-

Основу експозиції становлять гончарні вироби,
предмети побуту

повнилося 18 років. Але навіть проживши більшу частину життя на іншому континенті, вона до останніх
днів розмовляла рідною
мовою.
Непомітно спливає час.
Ось вже музей відкрито і
в його дверях товпляться
люди. Усім хочеться зайти.
Що ж там усередині, чим
здивує новий музей?
— Основу експозиції в
нас становлять гончар-

ні вироби, предмети побуту, інструменти і пристрої, а також документальні матеріали. Ще фото, малюнки й особисті документи. Мабуть, найцікавіше в нас, це мальований
полив’яний посуд, виготовлений у 1930-1950-х роках
на заводі «Художній керамік». Його застосовували
для приготування, зберігання та подавання на стіл
різних страв та напоїв. Пе-

81-річна Лідія Рева (ліворуч)
й 87-річна Любов Чабан
обов’язково розкажуть
про подію всім односельцям

У музейну експозицію органічно вписався й грамофон

ред вами повсякденний посуд — банки, глечики, миски. Є декоративні вироби
— плесканці, куманці, статуетки й іграшки, — знайомить відвідувачів з експозицією завідувачка музею
Олена Смілянська. Вона
теж працювала над формуванням експозиції.
У кількох кімнатах хатисадиби людей як у рукавичці. Хтось роздивляється світлини, знаходить на
них своїх рідних, ще хтось
принишк перед образами,
інші мацають рогачі, милуються вишитими сорочками й плахтами. «Оця штуковина називається патефон», — долинає чоловічий голос із суміжної кімнати. Та більшість, звичайно ж, фотографується біля
яскравого, майстерно виготовленого посуду. Це щось
неймовірне! Такі глиняні
дива можна побачити тільки на Полтавщині.
«Сьогоднішнім відкриттям етносадиби «Гончарія»
ми відкриваємо щось навіть більше, ніж музей. Ми
відкриваємо друге дихання для нашого села. Піднімаємо на новий щабель його статус. Тепер до нас потягнуться туристи, бо є що
подивитися. У нас ще є унікальна, без єдиного цвяха
збудована дерев’яна церква, 135 років якій відзначатимемо наступного року, стародавній Глинськ. І
це ще не все. Виконавчий
комітет Опішненської територіальної громади виграв європейський грант
на створення Центру розвитку народних ремесел.
Об’єкт створять на базі дитячого садка в Малих Будищах. Сюди вже приїжджав представник Євросоюзу, який дав згоду на будівництво. А це означає,
що буде додатково створено ще 15 робочих місць»,
— розповів «Урядовому
кур’єру» староста Малобудищанського старостату
Борис Дядечко.
Наступним етапом, за
словами Олеся Пошивайла, буде відкриття музею
ще в одній хаті на території етносадиби. Там планують відтворити побут гончарів кінця XIX — початку
XX століття, де буде представлено надзвичайно красивий теракотовий посуд,
такого немає в Європі, а також інструменти, які використовували у своїй роботі гончарі. І не лише в Малих Будищах, а й інших регіонах країни. Також на цій
території збудують гончарне горно і ярмарковий
майдан, де продаватимуть
сувеніри. Відтворять гончарні курені, які гончарі
будували на ярмарках. Тут
з’являться давні атракціони й ігрові майданчики для дітей та багато іншого. У реалізації проєкту
зараз зацікавлені селищна й сільська громади, тож
сподіваємося що етносело
матиме достойний розвиток і радуватиме яскравими враженнями численних
гостей з усієї України.
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 червня 2021 р. № 623
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2019 р. № 1174

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1174 «Деякі питання фіксації порушень законодавства про автомобільний транспорт» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 387) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2021 р. № 623
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2019 р. № 1174
1. У пункті 1 постанови слова «порушень законодавства» замінити словами «адміністративних правопорушень».
2. Порядок фіксації порушень законодавства у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
«ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2019 р. № 1174
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2021 р. № 623)
ПОРЯДОК
фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки
на автомобільному транспорті в автоматичному режимі
1. Цей Порядок визначає механізм фіксації адміністративних правопорушень у
сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
автоматичний пункт фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на
автомобільному транспорті (далі — автоматичний пункт) — комплекс технічних засобів автоматичного визначення вагових, габаритних та інших параметрів транспортного засобу в русі, визначених пунктом 12 цього Порядку, з одночасною його фотозйомкою, відеозаписом (за наявністю) та ідентифікацією за державним реєстраційним номером;
метадані — структуровані дані, які містять відомості про подію, зафіксовану за
допомогою автоматичного пункту, характеристики зафіксованого транспортного засобу, необхідні для його ідентифікації, параметри функціонування технічних засобів автоматичного пункту, а також інші дані, необхідні для обліку, пошуку, оцінки та
управління такими відомостями;
інформаційний файл — упорядкована сукупність відомостей про транспортний
засіб, відповідальну особу, визначену статтею 143 Кодексу України про адміністративні правопорушення, наявність/відсутність документа, який підтверджує внесення
плати за проїзд, або дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, та метаданих, сформованих автоматичним пунктом;
інформаційно-телекомунікаційна система фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі (далі — інформаційно-телекомунікаційна система) — система комплексних
взаємопов’язаних методів і засобів збирання, збереження, обробки та надання даних
про адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті та підсистем взаємодії з Єдиним державним реєстром транспортних засобів, Реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та іншими інформаційними та інформаційно-телекомунікаційними системами МВС, Укравтодору, відповідних державних органів, національного оператора поштового зв’язку,
а також з телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій;
система фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі (далі — система) — взаємопов’язана сукупність автоматичних пунктів та інформаційно-телекомунікаційної системи.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про автомобільні дороги», «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про поштовий зв’язок», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про захист персональних даних» та Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких
перевищують нормативні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
27 червня 2007 р. № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1978).
3. Система функціонує з урахуванням вимог Законів України «Про дорожній рух»,
«Про автомобільні дороги», «Про автомобільний транспорт», «Про інформацію»,
«Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах», «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про поштовий зв’язок», «Про метрологію та метрологічну
діяльність», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про Державну прикордонну службу України», «Про захист персональних даних», Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
Фінансування робіт (послуг) з утримання, обслуговування та забезпечення функціонування:
автоматичних пунктів забезпечується їх власниками (балансоутримувачами);
інформаційно-телекомунікаційної системи забезпечується Укртрансбезпекою.
4. Основними функціями системи є:
створення метаданих, інформаційних файлів та їх передача телекомунікаційними мережами до інформаційно-телекомунікаційної системи для подальшого оброблення і зберігання;
перевірка цілісності та достовірності, а також надійне зберігання інформаційних
файлів та метаданих, отриманих від автоматичних пунктів;
автоматизований аналіз метаданих та інформаційних файлів, отриманих від автоматичних пунктів;
захист інформації від несанкціонованих дій, які можуть призвести до їх випадкової або умисної модифікації чи знищення;
взаємодія з єдиною інформаційною системою МВС та іншими інформаційними та
інформаційно-телекомунікаційними системами Держприкордонслужби, відповідних
державних органів, національного оператора поштового зв’язку, а також з телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій;
автоматизоване формування проекту постанови про адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті (далі — правопорушення), зафіксовані в автоматичному режимі за допомогою автоматичних пунктів, відповідно
до законодавства;
забезпечення послідовності дій уповноваженої посадової особи Укртрансбезпеки щодо розгляду справ про правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі;
забезпечення друку постанов про накладення адміністративного стягнення та обміну інформацією відповідно до Порядку взаємного обміну інформацією про вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки
на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі, затвердженого
Мінінфраструктури, під час передачі їх національному оператору поштового зв’язку
для доставляння адресату рекомендованим листом із повідомленням про вручення;
наповнення офіційного веб-сайту Укртрансбезпеки інформацією з фотознімками
або відеозаписом транспортного засобу в момент вчинення правопорушення, зафіксованого автоматичними пунктами, для ознайомлення з нею особи, яка притягається до відповідальності за таке правопорушення;
інформування відповідальної особи про правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі, учинене на належному цій особі транспортному засобі, шляхом взаємодії з телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій;
відстеження стану проходження (вручення/невручення або відмова від отримання) рекомендованих листів з повідомленням про вручення з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі, шляхом отримання інформації в електронній формі від національного
оператора поштового зв’язку;
відстеження дати вручення територіальними органами Адміністрації Держприкордонслужби копій постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі, іноземцям та особам без громадянства, які ввезли транспортні засоби, зареєстровані за межами України, під час перетинання такими особами державного кордону України шляхом отримання інформації в електронній формі з відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи Держприкордонслужби;
облік і контроль за повнотою і своєчасністю сплати штрафів за правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі, шляхом отримання відповідної інформації
в електронній формі від органів Казначейства, а в разі відсутності в системі відомос-

тей про сплату штрафу в установлений законом строк — інформування посадових
осіб Укртрансбезпеки для вжиття відповідних заходів реагування;
передача інформації, зазначеної в абзацах дванадцятому — чотирнадцятому цього пункту, в автоматичному режимі до Реєстру адміністративних правопорушень у
сфері безпеки дорожнього руху.
5. Для захисту інформації в системі Укртрансбезпекою створюється комплексна
система захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в установленому законодавством порядку.
6. Для впровадження та подальшого функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Укртрансбезпеки здійснює закупівлю бланкової та іншої продукції
і послуг поштового зв’язку з пересилання по всій території України рекомендованих
листів з оплатою шляхом нанесення на поштове відправлення відбитка про оплату та
повідомлень про вручення, послуг операторів, провайдерів телекомунікацій, а також
інших товарів, робіт та послуг, пов’язаних із забезпеченням впровадження та функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи.
7. Фіксація правопорушень в автоматичному режимі здійснюється на автоматичних пунктах, які облаштовані відповідно до вимог, визначених у додатку.
8. Автоматичні пункти встановлюються в місцях (на ділянках) руху вантажних
транспортних засобів на:
автомобільних дорогах загального користування державного значення — за рішенням органу управління таких доріг;
автомобільних дорогах загального користування місцевого значення — за рішенням облдержадміністрацій;
вулицях і дорогах у містах та інших населених пунктах — за рішенням органу місцевого самоврядування.
Місця встановлення автоматичних пунктів погоджуються з Укртрансбезпекою.
Вимоги до технічних засобів автоматичних пунктів визначаються Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 163 (Офіційний вісник України, 2016 р.,
№ 21, ст. 830).
9. Інформування учасників дорожнього руху про фіксацію автоматичними пунктами (фотозйомку та/або відеозапис) фактів правопорушень здійснюється не пізніше
початку роботи таких пунктів на визначених ділянках автомобільних доріг шляхом
встановлення відповідних дорожніх знаків в установленому порядку, а також розміщення відповідних оголошень на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.
10. Під час передачі інформаційних файлів та метаданих Укртрансбезпекою впроваджуються організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що
передається, відповідно до ступеня її конфіденційності.
Передача інформаційних файлів та метаданих через незахищене середовище (Інтернет) повинна здійснюватися з використанням засобів криптографічного захисту
інформації, які мають чинні позитивні експертні висновки у сфері криптографічного захисту інформації.
Для автентифікації автоматичних пунктів та підтвердження цілісності на кожен
інформаційний файл автоматично накладається кваліфікована електронна печатка.
Під час передачі інформаційних файлів та метаданих проводиться їх автоматизована перевірка в інформаційно-телекомунікаційній системі на цілісність та походження даних.
11. Автоматичними пунктами фіксуються правопорушення, передбачені Кодексом
України про адміністративні правопорушення.
12. Автоматичний пункт може забезпечувати:
вимірювання навантажень, що припадають на кожну вісь транспортного засобу;
вимірювання загальної маси транспортного засобу;
визначення кількості осей транспортного засобу та віднесення транспортного засобу до однієї із відповідних категорій;
вимірювання міжосьових відстаней транспортного засобу;
визначення кількості коліс (скатності) на осях транспортного засобу;
вимірювання габаритів транспортного засобу;
фіксацію та розпізнавання державних номерних знаків транспортного засобу,
причепу, напівпричепу та інших причіпних пристроїв (у разі використання такого та/
або заднього державного номерного знака транспортного засобу);
фіксацію фронтального зображення транспортного засобу;
фіксацію загального вигляду транспортного засобу (вигляд збоку) в момент проїзду через автоматичний пункт (оглядова фотографія транспортного засобу, на якій
відображені його контури та кількість осей);
первинне оброблення зібраних даних та передачу інформації до інформаційно-телекомунікаційної системи за допомогою засобів захищених каналів зв’язку із використанням наскрізного шифрування;
автентифікацію автоматичного пункту, контроль цілісності, авторства, доступності, а також неспростовності дій щодо інформації, що передається від автоматичного
пункту до інформаційно-телекомунікаційної системи.
13. Під час вимірювання габаритно-вагових параметрів транспортних засобів застосовуються засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.
14. Інформація від автоматичних пунктів передається до інформаційно-телекомунікаційної системи у вигляді метаданих.
15. Метадані повинні містити дані про:
засоби вимірювальної техніки — назва засобу вимірювальної техніки та його
умовне позначення, серійний номер, найменування виробника, рік виготовлення,
метрологічні характеристики, найменування власника засобу вимірювальної техніки, документи про відповідність та/або результати повірки (дата повірки, строк дії
повірки);
місце фіксації (кілометр + метр, географічні координати);
найменування автомобільної дороги загального користування, вулиць і доріг міст
та інших населених пунктів;
дату і час фіксації здійснення вимірювання, смугу руху, напрямок руху, максимальне дозволене навантаження на вісь, державний номерний знак транспортного
засобу, причепу, напівпричепу та інших причіпних пристроїв (у разі використання
такого та/або заднього державного номерного знака транспортного засобу), категорію транспортного засобу, тип транспортного засобу згідно з пунктом Г.2 додатка Г ДСТУ 8824:2019 «Автомобільні дороги. Визначення інтенсивності руху та складу
транспортного потоку», повну масу транспортного засобу, ширину, висоту, довжину,
розподіл навантаження за вісями транспортного засобу (номер вісі, фактичне навантаження на вісь, сумарне фактичне навантаження на осі, сукупність осей, фактичну
міжосьову відстань, фактичну шинність (кількість коліс) на вісі);
фотографії транспортного засобу — фронтальна, фотографія державного номерного знака транспортного засобу, фотографія державного номерного знака причепу, напівпричепу та інших причіпних пристроїв (у разі використання такого та/або
заднього державного номерного знака транспортного засобу), оглядова фотографія
із зображенням розпізнаного державного номерного знака;
відеозапис руху транспортного засобу через автоматичний пункт (за наявності).
16. Посадові особи Укртрансбезпеки, уповноважені розглядати справи про правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі, під час їх розгляду використовують інформаційні файли.
Рішення посадової особи Укртрансбезпеки, прийняті під час розгляду справ про
правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі, підтверджуються шляхом
накладення кваліфікованого електронного підпису та створення кваліфікованої
електронної печатки із використанням засобів кваліфікованого електронного підпису, що мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення
із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.
17. У постанові про накладення адміністративного стягнення за правопорушення,
зафіксоване в автоматичному режимі, зазначаються виміряні з урахуванням похибки вагові та габаритні параметри транспортного засобу, які перевищили нормативні
вагові та/або габаритні параметри транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги, а також нормативні габаритно-вагові параметри транспортних засобів на даній
ділянці автомобільної дороги.
Інформаційні файли з винесеними постановами передаються до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
Додаток
до Порядку
ВИМОГИ
до облаштування автоматичних пунктів фіксації адміністративних
правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті
1. Ділянки автомобільної дороги на відстані 50 метрів до автоматичного пункту
фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті (далі — автоматичний пункт) і 25 метрів після нього повинні відповідати таким вимогам:
поздовжній похил менше 10 проміле (постійний);
поперечний похил менше 30 проміле;
відсутність кривих у плані (допустимий радіус кривої у плані більше 1000 метрів).
2. Устаткування автоматичного пункту встановлюється на ділянках автомобільних
доріг, на яких не порушується рівномірність руху:
на відстані не менше 250 метрів від ділянок прискорення або уповільнення руху
(нерегульованих перехресть, спеціально відведених місць для відпочинку, зупинок
громадського транспорту, об’єктів сервісу, звуження або розширення дороги, примикання смуг гальмування або розгону та інших місцях);
на відстані не менше 300 метрів від регульованих перехресть і залізничних переїздів.
3. У місці установки вимірювального обладнання автоматичного пункту повинні
бути здійснені заходи, які відповідають вимогам, наведеним в описі типу засобу ви-

мірювання, а також вжиті організаційно-технічні заходи, спрямовані на запобігання
ухилення від габаритно-вагового контролю.
4. Для ділянок автомобільних доріг, якими здійснюється рух великогабаритних
транспортних засобів, під час влаштування автоматичних пунктів необхідно враховувати можливість пропуску зазначених транспортних засобів.
5. Ділянка автомобільної дороги, на якій здійснюється габаритно-ваговий контроль, повинна бути облаштована необхідними технічними засобами організації дорожнього руху відповідно до проекту (схеми) організації дорожнього руху, погодженого з уповноваженим підрозділом Національної поліції.».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 червня 2021 р. № 627
Київ

Про затвердження Порядку обміну
інформацією між органами, що контролюють
справляння надходжень бюджету,
та органами місцевого самоврядування

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 78 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок обміну інформацією між органами, що контролюють
справляння надходжень до бюджету, та органами місцевого самоврядування, що додається.
2. Міністерству фінансів забезпечити інформаційну взаємодію між органами, що
контролюють справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» згідно з Порядком, затвердженим цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2021 р., крім абзаців третього —
п’ятого пункту 5 та підпункту 1 пункту 8 Порядку, затвердженого цією постановою,
які набирають чинності з 1 січня 2022 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2021 р. № 627
ПОРЯДОК
обміну інформацією між органами, що контролюють
справляння надходжень бюджету, та органами
місцевого самоврядування
1. Цей Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії між органами, що
контролюють справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» (далі — інформаційно-аналітична система
«LOGICA») з метою ефективного планування дохідної частини місцевих бюджетів за
джерелами надходжень та належного виконання затверджених показників за доходами, а також для організації системи здійснення контролю за сплатою до бюджету обов’язкових платежів.
2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у Податковому
кодексі України (далі — Кодекс), Бюджетному кодексі України, Законах України «Про
електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг».
3. Мінфін є власником інформаційно-аналітичної системи «LOGICA» та забезпечує захист інформації відповідно до законодавства у сфері захисту державних інформаційних ресурсів.
4. Суб’єктами інформаційної взаємодії відповідно до цього Порядку є Мінфін,
ДПС, Казначейство та органи місцевого самоврядування.
5. ДПС передає до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, до інформаційно-аналітичної системи «LOGICA» інформацію про суми:
нарахованих та сплачених податків та/або зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків та/або зборів;
списаного податкового боргу;
розстрочених і відстрочених грошових зобов’язань та/або податкового боргу
платників податків, які повинні бути сплачені до відповідних місцевих бюджетів;
наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання.
Інформація формується у розрізі джерел доходів бюджету та платників податків
— юридичних осіб відповідно до адміністративно-територіальних одиниць (територіальних громад).
6. Структура та формати даних інформаційної взаємодії між Мінфіном та ДПС визначаються окремими протоколами обміну інформацією.
7. Казначейство передає до інформаційно-аналітичної системи «LOGICA» інформацію, формат та регламент обміну якою затверджується Мінфіном.
8. Органи місцевого самоврядування передають до інформаційно-аналітичної
системи «LOGICA»:
1) у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що
передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або
зборів, інформацію про:
ставки земельного податку та перелік пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування;
ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та перелік
пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування;
ставки туристичного збору та перелік пільг, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування;
ставки збору за місця для паркування транспортних засобів та перелік пільг, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування;
перелік пільг з транспортного податку, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування;
ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої групи;
ставки єдиного податку для платників єдиного податку другої групи;
2) інформацію відповідно до формату та регламенту обміну, що затверджується Мінфіном.
9. Обмін інформацією в порядку інформаційної взаємодії здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.
Інформаційна взаємодія між ДПС та Мінфіном, Казначейством та Мінфіном здійснюється на центральному рівні з використанням власних каналів зв’язку Мінфіну, а також каналів конфіденційного зв’язку Національної системи конфіденційного зв’язку та інформаційно-телекомунікаційних систем з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства
з питань захисту інформації.
Інформаційна взаємодія між Мінфіном та ДПС (в частині обміну інформацією, передбаченою пунктом 8 цього Порядку), Мінфіном та органами місцевого самоврядування здійснюється через Application Programming Interface інформаційно-аналітичної системи LOGICA.
10. Обмін інформацією здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про
електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Передавання інформації до інформаційно-аналітичної системи «LOGICA» здійснюється електронними повідомленнями.
На кожне електронне повідомлення, яке надходить від ДПС та Казначейства, накладається кваліфікована електронна печатка ДПС та Казначейства відповідно.
На кожне електронне повідомлення, яке надходить від органу місцевого самоврядування до інформаційно-аналітичної системи «LOGICA», накладаються кваліфіковані електронні підписи посадових (уповноважених) осіб.
11. Органи місцевого самоврядування передають до інформаційно-аналітичної
системи «LOGICA» електронне повідомлення — запит для отримання інформації.
12. На електронне повідомлення — запит органу місцевого самоврядування в
інформаційно-аналітичній системі «LOGICA» стає доступна інформація, наявна на
останню звітну дату.
13. На перехідний період до впровадження в інформаційних системах Мінфіну,
ДПС та Казначейства Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад використовується Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України.
14. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційної зваємодії зобов’язані невідкладно інформувати про це один одного.
15. ДПС, Казначейство та органи місцевого самоврядування забезпечують своєчасність, достовірність та повноту внесених даних відповідно до цього Порядку.
16. Мінфін забезпечує своєчасність обробки отриманої інформації, цілісність та
збереження внесених даних до інформаційно-аналітичної системи «LOGICA».
17. Інформація, що передається згідно з цим Порядком, обробляється з урахуванням вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 червня 2021 р. № 637
Київ

Про затвердження Порядку здійснення
перевірки відповідності набувача
або власника земельної ділянки
сільськогосподарського призначення
вимогам, визначеним статтею 130
Земельного кодексу України
Відповідно до частини четвертої статті 130 Земельного кодексу України Кабінет Міністрів
України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України, що додається.
2. Міністерству юстиції, Міністерству аграрної політики та продовольства і Державній
службі з питань геодезії, картографії та кадастру у строк до набрання чинності цією постановою забезпечити:
прийняття нормативно-правових актів, необхідних для виконання цієї постанови, та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цією постановою;
інформаційну взаємодію між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно,
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських
формувань і Державним земельним кадастром з метою перевірки дотримання вимог стосовно обмежень щодо загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які вправі набувати у власність одна особа.
3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 31 березня 2020 р.
№ 552-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель
сільськогосподарського призначення», але не раніше дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2021 р. № 637
ПОРЯДОК
здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки
сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним
статтею 130 Земельного кодексу України
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення перевірки відповідності набувача або власника
земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України, з метою недопущення набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення фізичними та юридичними особами, яким відповідно до законодавства заборонено набувати таке право.
Дія цього Порядку не поширюється на відносини, пов’язані з набуттям права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення територіальною громадою чи державою.
2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Земельному кодексі України,
Законах України «Про нотаріат», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення», «Про санкції» та в інших нормативно-правових актах.
3. Перевірка відповідності набувача права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України, зокрема стосовно
обмежень щодо загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які вправі набувати у власність одна особа (далі — перевірка набувача), проводиться нотаріусом.
Перевірка набувача проводиться до посвідчення нотаріусом правочину про відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення.
Перевірка відповідності власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України (далі — перевірка власника), проводиться органом, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель.
Для цілей цього Порядку загальною площею земельних ділянок сільськогосподарського призначення вважається сумарна площа земельних ділянок, які належать до земель сільськогосподарського призначення відповідно до статті 22 Земельного кодексу України та які перебувають у власності особи (у тому числі земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які належать юридичній особі, учасником (акціонером, членом) якої є відповідна особа) на момент перевірки набувача або власника.
4. Перевірка набувача або власника включає:
встановлення особи набувача;
встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;
перевірку факту перебування набувача, учасників (акціонерів, членів), кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції»;
перевірку належності набувача, учасників (акціонерів, членів), кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи до громадянства держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом;
перевірку факту перебування юридичної особи — набувача, утвореної згідно із законодавством
України, під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у державах, включених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи
фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу;
перевірку факту включення набувача, учасників (акціонерів, членів), кінцевого бенефіціарного
власника юридичної особи до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності
або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, сформованого Держфінмоніторингом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
перевірку джерел походження коштів набувача або інших активів у разі набуття права власності
на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами;
перевірку факту виділення земельної ділянки сільськогосподарського призначення за рахунок
земельної частки (паю) та її розташування стосовно державного кордону України;
визначення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України та юридичної особи, учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціарним власником якої він є.
5. Встановлення особи набувача здійснюється:
для фізичної особи — за документами, що підтверджують громадянство України відповідно до
статті 5 Закону України «Про громадянство України»;
для юридичної особи з метою підтвердження того, що така особа утворена і зареєстрована згідно із законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарними
власниками якої є громадяни України, — за структурою власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства, та, зокрема, за відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
Крім того, нотаріус з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника має право використовувати дані, що містяться в офіційних документах, офіційних та/або інших джерелах.
6. Нотаріус під час проведення перевірки юридичної особи — набувача зобов’язаний:
1) установити кінцевого бенефіціарного власника або факт його відсутності;
2) отримати відомості, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, країну громадянства та постійного місця проживання, дату народження, характер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
7. Нотаріус з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника зобов’язаний:
витребувати та отримати від юридичної особи — набувача відомості про структуру власності такої юридичної особи;
використовувати відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
Нотаріус вживає належних заходів для перевірки достовірності інформації про кінцевого бенефіціарного власника.
8. З метою визначення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення нотаріус, орган, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, здійснюють пошук взаємозв’язків між юридичними особами та їх засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) засновника, керівниками юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
9. Нотаріус перевіряє факт застосовування до набувача та до пов’язаних з ним осіб санкцій у вигляді заборони на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, рішення про застосування яких відповідно до Закону України «Про санкції» прийнято Радою національної безпеки і оборони України та введено в дію указом Президента України.
У разі звернення представника фізичної або юридичної особи до нотаріуса щодо набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення перевірка факту застосування санкцій у вигляді заборони на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення проводиться щодо фізичної або юридичної особи, в інтересах якої діє такий представник.
Перевірка факту застосування санкцій у вигляді заборони на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення проводиться за відомостями, що містяться у рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами Президента України.
10. З метою перевірки належності в учасників (акціонерів, членів) та кінцевого бенефіціарного
власника юридичної особи — набувача до громадянства держави, визнаної Україною відповідно до
законодавства державою-агресором або державою-окупантом, нотаріусу подається оригінал або
нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує громадянство відповідних осіб.
11. З метою перевірки факту включення особи — набувача (кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи — набувача) або особи, в інтересах якої діє представник, до переліку осіб,
пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санк-

ції, нотаріус перевіряє актуальний перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, розміщений на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.
12. Нотаріус під час перевірки факту реєстрації фізичних та юридичних осіб, під контролем яких
перебуває юридична особа — набувач, утворена згідно із законодавством України, перевіряє перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформований в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи
фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюднений на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу.
13. У разі набуття земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність за відплатним договором (купівля-продаж, рента, міна тощо) нотаріус зобов’язаний перевірити джерела походження коштів або інших активів набувача.
14. Джерелами походження коштів для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути: заробітна плата (грошове забезпечення); гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами; дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності; дохід від відчуження майна; дивіденди; проценти; роялті; страхові виплати; виграші
(призи) в азартні ігри, виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі
тоталізатора; призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських
спортивних змаганнях; благодійна допомога; пенсія; спадщина; подарунки; кошти, отримані в позику (кредит); набуття права на знахідку або скарб; інші джерела, не заборонені законом.
15. Документами, що підтверджують джерела походження коштів, є:
декларація про майновий стан і доходи;
декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру/декларація особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування;
річна (квартальна, інша) фінансова та/або податкова звітність юридичної особи — набувача та
фізичної особи — підприємця (за наявності), що отримана нотаріусом безпосередньо від набувача (баланс, витяги, що містять дані про прибутки та збитки господарської діяльності клієнта, податкова декларація з додатками);
фінансова звітність юридичної особи — набувача, що оприлюднена відповідно до вимог законодавства;
інші документи, що підтверджують джерела походження коштів.
Нотаріус для встановлення джерел походження коштів може використовувати офіційні документи, публічну інформацію, зокрема відомості Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції, інформацію, отриману від набувача.
16. Перевірка інформації про належність земельної ділянки до такої, яка була сформована в результаті виділення її в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю), та про її віддаленість
від державного кордону України проводиться за даними Державного земельного кадастру.
У разі відсутності в Державному земельному кадастрі інформації про формування земельної
ділянки в результаті виділення її в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю) та про її
віддаленість від державного кордону України нотаріус запитує відповідну інформацію від Держгеокадастру.
17. Інформація про розташування земельної ділянки, яка була сформована в результаті виділення її в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю) ближче 50 кілометрів від державного кордону України, надається Держгеокадастром на письмовий запит нотаріуса у строк, що не перевищує трьох робочих днів.
Інформація про розташування земельної ділянки стосовно державного кордону України (крім
державного кордону України, який проходить по морю) зазначається в кілометрах.
18. Для визначення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення
нотаріус здійснює відповідний пошук в Державному земельному кадастрі шляхом безпосереднього доступу.
19. Пошук земельних ділянок в Державному земельному кадастрі здійснюється за такими ідентифікаторами:
щодо суб’єкта речового права — фізичної особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія або номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера;
щодо суб’єкта речового права — юридичної особи — ідентифікаційний код юридичної особи;
щодо об’єкта речового права — земельної ділянки — кадастровий номер.
У межах переліку земельних ділянок, сформованого у результаті пошуку за зазначеними ідентифікаторами, може здійснюватися додатковий пошук з використанням ідентифікатора «категорія
земель сільськогосподарського призначення».
20. Нотаріус, орган, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель,
проводять пошук зареєстрованих прав власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення набувача (власника), особи, з якою набувач (власник) перебуває (перебував) у шлюбі, та/
або юридичної особи приватного права, учасником (членом, акціонером) або кінцевим бенефіціарним власником якої є набувач (власник), у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в
порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
21. З метою перевірки факту належності фізичній особі земельної ділянки сільськогосподарського призначення на праві спільної сумісної власності подружжя нотаріус витребовує від набувача відомості та документи про його перебування у шлюбі, зокрема зареєстрованому за кордоном,
та про набуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення на праві спільної сумісної
власності подружжя, а також використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану
громадян шляхом безпосереднього доступу до нього для перевірки отриманої інформації щодо реєстрації та/або припинення шлюбу на території України.
22. Якщо земельна ділянка сільськогосподарського призначення належить набувачеві (власникові) на праві спільної сумісної/часткової власності, площа земельної ділянки, яка перебуває у його
власності, визначається пропорційно до частки у праві власності.
Якщо земельна ділянка сільськогосподарського призначення перебуває у спільній сумісній
власності, вважається, що частки кожного із співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, законом або рішенням суду.
23. З метою перевірки права власності громадянина України на частку у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді юридичної особи приватного права (крім акціонерних товариств) нотаріус, орган, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, проводять
пошук в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань шляхом безпосереднього доступу.
24. Нотаріус витребовує від набувача інформацію про юридичних осіб, права власності на частку у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді, акції, паї яких він має, із обов’язковим зазначенням найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи, розміру належної йому частки
у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді, та/або кількості належних йому акцій, паїв.
25. Пошук інформації про юридичну особу приватного права, учасником (членом, акціонером)
або кінцевим бенефіціарним власником якої є набувач (власник), проводиться нотаріусом, органом, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань за такими ідентифікаторами:
прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;
номер та (за наявності) серія документа, що посвідчує таку особу;
реєстраційний номер облікової картки платника податків.
26. Якщо громадянину України належить право власності на частку в статутному (складеному)
капіталі, у пайовому фонді юридичної особи або лише на окремі акції, паї, вважається, що такому
громадянину, крім земельних ділянок, що належать йому на праві власності, також належить право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею, що дорівнює площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи, учасником (членом, акціонером) якої він є, помноженої на розмір частки такого громадянина,
вираженої у відсотках, у статутному (складеному) капіталі, пайовому фонді цієї юридичної особи.
27. Нотаріус, орган, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель,
визначають загальну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності
фізичної особи, а також юридичної особи, учасником (членом, акціонером) яких вона є, шляхом
співставлення відомостей, отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань.
28. У разі виявлення розбіжностей у відомостях, які містяться в Державному земельному кадастрі, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, нотаріус зупиняє дію, спрямовану на набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення, до усунення виявлених у реєстрах невідповідностей.
29. У разі потреби нотаріус з метою проведення перевірки набувача має право звертатися із запитами до НКЦПФР, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які зобов’язані
протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію та/або документи (їх копії).
30. За результатами перевірки набувача нотаріус складає протокол проведення перевірки набувача (далі — протокол) за формою згідно з додатком.
31. У протоколі зазначаються:
дата складення та номер протоколу;
назва правочину, за посвідченням якого звернувся набувач;
відомості про набувача, визначені у пункті 5 цього Порядку;
кадастровий номер земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка належить набувачу та/або юридичній особі приватного права, учасником (членом, акціонером) якої є набувач,
за відомостями Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;
відомості про відповідність чи невідповідність набувача вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України;
інформація про зупинення дії, спрямованої на набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення;
власне ім’я, прізвище нотаріуса, що провів перевірку набувача.
Протокол підписується нотаріусом та скріплюється його печаткою.
32. Протокол виготовляється не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у справах нотаріуса, а другий передається набувачу.
33. Відповідальність за достовірність внесеної до протоколу інформації несе нотаріус, який проводив таку перевірку.
34. У разі виявлення порушення вимог статті 130 Земельного кодексу України орган, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, готує матеріали за результатами проведеної перевірки для подання позову до суду про конфіскацію відповідної земельної ділянки.

Додаток
до Порядку
ПРОТОКОЛ № ________
проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення*
від ___ ____________ 20__ р.
Назва правочину

Інформація про особу — набувача
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи/
найменування юридичної особи
Реєстраційний номер облікової картки платника податку/серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера
Реквізити документа, що посвідчує особу
(назва, номер та серія, дата видачі)
Місце проживання фізичної особи/місцезнаходження
юридичної особи
Для фізичної особи (громадянин України;
іноземець; особа без громадянства)
Для юридичної особи (резидент/нерезидент)
Відомості про юридичну особу, учасником (членом, акціонером) якої є фізична особа —
набувач**:
повне найменування юридичної особи
резидент/нерезидент***
місцезнаходження юридичної особи
ідентифікаційний код
розмір частки набувача у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді юридичної особи, відсотків
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника****
(прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, країна
громадянства та постійного місця проживання, дата
народження, характер та міра (рівень, ступінь, частка)
бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)
Критерії перевірки набувача
факт застосовування до набувача санкцій у вигляді за- встановлено/не встановлено***
борони на набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення
належності до громадянства держави, визнаної Украївстановлено/не встановлено***
ною державою-агресором або державою-окупантом
особа належить або належала до терористичних орвстановлено/не встановлено***
ганізацій або стосовно неї застосовано міжнародні санкції
учасниками (акціонерами, членами) юридичної осовстановлено/не встановлено***
би або кінцевими бенефіціарними власниками є іноземні держави
кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи, за- встановлено/не встановлено***
реєстрований в офшорних зонах
факт перебування під контролем фізичних та юридич- встановлено/не встановлено***
них осіб, зареєстрованих у державах, включених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового
знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
Підтвердження джерела походження коштів або інших активів*****
Кошти
назва джерела
документ, що підтверджує джерело
походження коштів
походження коштів
Інші активи

назва активу

документ, яким підтверджено право
власності на актив

Визначення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення:
відомості про земельні ділянки, які перебувають у власності набувача******
кадастровий номер земельної ділянки
площа, гектарів
площа всіх земельних ділянок, гектарів
відомості про земельні ділянки, які перебувають у власності юридичної особи,
учасником (членом, акціонером) якої є набувач*******
кадастровий номер земельної діплоща, гектарів площа відповідно до розміру частлянки
ки, гектарів
площа всіх земельних ділянок, гектарів
загальна площа земельних ділянок, які перебувають у власності набувача, гектарів
Відповідно до Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України, встановлено:
___________________________________________________________________________
(зазначається інформація про відповідність/невідповідність вимогам Земельного кодексу
України та

___________________________________________________________________________
рішення, яке прийнято за результатами такої перевірки)

Протокол перевірки набувача складено у____________ примірниках.
Нотаріус

____________
(підпис)

_______________________
(власне ім’я, прізвище)

		
		МП
____________

* Якщо інформація в протоколі проведення перевірки набувача не підлягає перевірці, в графі ставиться знак «X».
** Заповнюється у разі, коли встановлено, що фізична особа — набувач є учасником (членом, акціонером) юридичної особи, у власності якої є земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
*** Підкреслити необхідне.
**** Заповнюється у разі перевірки юридичної особи — набувача. Якщо бенефіціарного власника
неможливо встановити, про це зазначається в графі.
***** Заповнюється у разі набуття земельної ділянки у власність за відплатним договором.
****** Зазначаються відомості про кожну окрему земельну ділянку сільськогосподарського призначення, що належить на праві власності набувачу на момент звернення до нотаріуса.
******* Заповнюється, якщо встановлено, що фізична особа — набувач є учасником (членом, акціонером) юридичної особи. Зазначаються відомості про кожну окрему земельну ділянку сільськогосподарського призначення, що належить на праві власності такій юридичній особі.

ОГОЛОШЕННЯ
Розшукуються спадкоємці КУЧЕРОВОЇ ЛІДІЇ ІВАНІВНИ,
1941 року народження, яка померла 17 травня 2021 року,
мешкала в м. Дніпро по вул. Січових Стрільців (попередня назва
вул. Артема). Спадкоємцям необхідно з’явитись до 17 листопада
2021 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Титова, буд. 27, кв. 59, телефон +380962872336,
приватний нотаріус Антонова Т. Є.
Розшукуються спадкоємці ПАВЛОВОЇ ЛІДІЇ ФЕДОРІВНИ,
1940 року народження, яка померла 11 квітня 2021 року,
мешкала в м. Дніпро по вул. Стромцова Леоніда (попередня назва
вул. Вакуленчука). Спадкоємцям необхідно з’явитись до 11 жовтня
2021 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Титова, буд. 27, кв. 59, телефон +380962872336,
приватний нотаріус Антонова Т. Є.
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 червня 2021 р. № 591-р
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття посади першого
заступника Голови Державної служби з питань геодезії,
картографії та кадастру

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»
оголосити з 10 червня 2021 р. конкурс на зайняття посади першого заступника Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру з визначенням умов
проведення конкурсу згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2021 р. № 591-р
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади першого заступника Голови Державної
служби з питань геодезії, картографії та кадастру
Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Головою Держгеокадастру;
2) виконання обов’язків голови Держгеокадастру у разі його відсутності;
3) забезпечення реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і
картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного
земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;
4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 28 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови 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 чи нижчу посаду до іншого державного органу.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із 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 березня2016 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 16 червня 2021 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.
5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 22 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.
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
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 топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів — 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 та впливові
взаємодія
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
- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній
державної політики 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 - рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
та інновації
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи
6. Доброчесність та
- здатність застосовувати принцип доброчесності та правидотримання правил ла 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
7. Абстрактне
- здатність до логічного мислення;
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 9 червня 2021 р. № 592-р
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника
Голови Державної міграційної служби

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»
оголосити з 10 червня 2021 р. конкурс на зайняття посади заступника Голови Державної міграційної служби з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2021 р. № 592-р
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади
заступника Голови Державної міграційної служби
Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Головою ДМС;
2) забезпечення реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
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 чи нижчу посаду до іншого державного органу.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із 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 березня2016 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 16 червня 2021 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.
5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 23 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. Академіка Богомольця, 10.
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) 256-00-97, 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 сферах міграції (імміграції та
еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній)
міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців
та інших визначених законодавством категорій мігрантів
— 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
взаємодія

3. Розуміння сфери
державної політики

4. Стратегічне бачення

5. Управління змінами
та інновації

6. Доброчесність та
дотримання правил
етичної поведінки

7. Абстрактне
мислення
Вимога
Знання
законодавства

- вміння правильно визначати заінтересовані 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 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
- 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
- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи
- здатність застосовувати принцип доброчесності та правила етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та інші обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», та утримуватися від їх порушення
- 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
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 червня 2021 р. № 593-р
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови
Національної соціальної сервісної служби

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»
оголосити з 10 червня 2021 р. конкурс на зайняття посади Голови Національної соціальної сервісної служби з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2021 р. № 593-р
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади
Голови Національної соціальної сервісної служби
Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень керівника державної служби Нацсоцслужби;
2) реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, захисту прав
дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей;
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 чи нижчу посаду до іншого державного органу.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із 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 березня2016 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 16 червня 2021 р. виключно через Єдиний
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.
5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 23 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, — Зайцев Антон Ігорович (044) 256-00-97, 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 соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей — не менше трьох років
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ДОКУМЕНТИ
3. Володіння
державною мовою
4. Володіння
іноземною мовою
Вимога
1. Лідерство

2. Комунікація та
взаємодія

3. Розуміння сфери
державної політики

4. Стратегічне бачення

5. Управління змінами
та інновації

6. Доброчесність та
дотримання правил
етичної поведінки

7. Абстрактне
мислення
Вимога
Знання
законодавства

- 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
- вміння правильно визначати заінтересовані 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 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
- 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
- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи
- здатність застосовувати принцип доброчесності та правила етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на суспільну довіру до державної
служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та
інші обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», та утримуватися від їх порушення
- 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

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 16 червня 2021 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.
5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 24 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, просп. Перемоги, 14, каб. 501.
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) 256-00-94, herman@nads.gov.ua).
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта
2. Досвід роботи

3. Володіння
державною мовою
4. Володіння
іноземною мовою
Вимога
1. Лідерство

2. Комунікація та
взаємодія

3. Розуміння сфери
державної політики

4. Стратегічне бачення

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 червня 2021 р. № 594-р
Київ

Про оголошення повторного конкурсу на зайняття
посади Голови Державної служби морського та річкового
транспорту

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну
службу» оголосити з 10 червня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади Голови Державної служби морського та річкового транспорту з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2021 р. № 594-р
УМОВИ
проведення повторного конкурсу на зайняття посади
Голови Державної служби морського та річкового транспорту
Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень керівника державної служби Морської адміністрації;
2) реалізація державної політики у сфері морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційногідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної
промисловості);
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 чи нижчу посаду до іншого державного органу.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із 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 березня2016 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. Управління змінами
та інновації

6. Доброчесність та
дотримання правил
етичної поведінки

7. Абстрактне
мислення
Вимога
Знання
законодавства

- ступінь вищої освіти — не нижче магістра
- 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 морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери
безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості)
— 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
- вміння правильно визначати заінтересовані 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 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
- 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
- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи
- здатність застосовувати принцип доброчесності та правила етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/
або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та
інші обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», та утримуватися від їх порушення
- 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
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 червня 2021 р. № 595-р
Київ

Про оголошення повторного конкурсу на зайняття
посади заступника Голови Державної служби з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну
службу» оголосити з 10 червня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади заступника Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2021 р. № 595-р
УМОВИ
проведення повторного конкурсу на зайняття посади
заступника Голови Державної служби з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів
Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Головою Держпродспоживслужби;
2) забезпечення реалізації державної політики у галузі ветеринарної медицини,
сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та
захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення (крім виконання функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері
гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз
опромінення працівників), з контролю за цінами, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу), реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері;
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 чи нижчу посаду до іншого державного органу.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із 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 березня2016 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 16 червня 2021 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.
5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 24 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. Грушевського, 12/2.
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) 256-00-94, herman@nads.gov.ua).
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта
- ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи
- загальний стаж роботи — не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А»
чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних
підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід
роботи на керівних посадах у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення (крім виконання функцій з реалізації державної політики у сфері
епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників), з контролю за цінами, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах
сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва
(в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу), реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі,
державного контролю за додержанням законодавства про
захист прав споживачів і реклами в цій сфері — 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 та впливові
взаємодія
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
- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній
державної політики 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 - рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
та інновації
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи
6. Доброчесність та
- здатність застосовувати принцип доброчесності та правидотримання правил ла 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
7. Абстрактне мис- здатність до логічного мислення;
лення
- 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

24 червня 2021 року, четвер, № 119
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ОГОЛОШЕННЯ
ВІД КОМІТЕТУ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки повідомляє, що завершено перший етап розгляду робіт, висунутих для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки (Національної премії України імені Бориса Патона) та премій Президента України для молодих вчених 2021 року.
Комітет звертається до наукових установ, науково-технічних організацій, підприємств, закладів вищої освіти, вчених та фахівців, широкої громадськості з проханням
узяти участь у обговоренні робіт, які беруть участь у конкурсі на здобуття премій, і
повідомити свою думку щодо їх змісту та складу колективів виконавців.
Відгуки, пропозиції та зауваження просимо надсилати до 25 вересня 2021 року
за адресою:
03150, м. Київ-150, вул. Антонович, 51, Комітет з Державних премій України
в галузі науки і техніки
Ваші коментарі можна залишити на відповідних сторінках веб-сайту Комітету за
адресою: www. kdpu-nt.gov.ua.

До участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі
науки і техніки (Національної премії України імені Бориса Патона) допущено 13 робіт, а саме:
1. Створення високоекономічних гідроагрегатів для ГЕС України
Представлено приватним акціонерним товариством «УКРГІДРОПРОЕКТ».
Список виконавців:
Осадчий С.Д., Рассовський В.Л., Бураков О.С., Єфименко В.М., Коршунов О.О.,
Кобзар І.В., Ковальов Ю.М., к.т.н. Хорєв О.М.
2. Текстильні матеріали і вироби спеціального та військового призначення
Представлено Херсонським національним технічним університетом.
Список виконавців:
д.т.н. Сарібєкова Ю.Г., д.т.н. Чепелюк О.В., д.т.н. Семешко О.Я.,
д.т.н. Остапенко Н.В., д.мист. Колосніченко О.В., д.т.н. Ванкевич П.І.,
к.військ.н. Черненко А.Д., Прохоровський А.С.
3. Фізичні основи та інноваційні технології ультразвукового оброблення матеріалів
Представлено Інститутом металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України.
Список виконавців:
д.ф.-м.н. Мордюк Б.М., д.т.н. Прокопенко Г.І., д.т.н. Луговський О.Ф.,
д.ф.-м.н. Волошко С.М., к.т.н. Клочков І.М., к.т.н. Соловей С.О.,
к.т.н. Линник Г.О., Подобний О.В.
4. Збереження і відновлення рослинного різноманіття України
Представлено Національним ботанічним садом імені М.М.Гришка НАН
України.
Список виконавців:
чл.-к. Заіменко Н.В., чл.-к. Царенко П.М., д.б.н. Виноградова О.М.,
д.б.н. Клименко С.В., д.б.н. Гелюта В.П., к.б.н. Михальська Л.М.,
д.б.н. Нецветов М.В., к.б.н. Михайлюк Т.І.
5. Електрохімія функціональних матеріалів і систем
Представлено Інститутом загальної та неорганічної хімії імені
В.І.Вернадського НАН України.
Список виконавців:
чл.-к. Колбасов Г.Я., д.х.н. Кублановський В.С., д.т.н. Берсірова О.Л.,
д.т.н. Сахненко М.Д., д.т.н. Ведь М.В., д.т.н. Кунтий О.І.,
д.х.н. Решетняк О.В., д.х.н. Посудієвський О.Ю.
6. Новітні багатокомпонентні високоентропійні матеріали конструкційного та
функціонального призначення
Представлено Інститутом проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України.
Список виконавців:
д.т.н. Горбань В.Ф., д.ф.-м.н. Фірстов Г.С., д.т.н. Андрєєв А.О.,
д.ф.-м.н. Карпець М.В., к.ф.-м.н. Крапивка М.О., к.ф.-м.н. Рогуль Т.Г.,
к.ф.-м.н. Табачнікова О.Д., к.ф.-м.н. Бродніковський М.П.
7. Динамічна взаємодія твердих і деформівних тіл з рідиною
Представлено Інститутом механіки імені С.П.Тимошенка НАН України.
Список виконавців:
д.ф.-м.н. Багно О.М., чл.-к. Борисюк А.О., д.ф.-м.н. Жук О.П.,
д.т.н. Семененко Є.В., д.ф.-м.н. Троценко Ю.В., д.ф.-м.н. Янчевський І.В.
8. Засоби і системи інерціальної навігації та початкового орієнтування
ракетної та космічної техніки
Представлено Казенним підприємством спеціального приладобудування
«Арсенал».
Список виконавців:
к.т.н. Басанець О.П., Воронченко В.Г., Приходько С.М., Сладкий А.М.,
к.т.н. Слюсар В.М., к.т.н. Тиховський В.М., к.т.н. Черняк М.Г., Юр’єв Ю.Ю.
9. Фізичні принципи спін-хвильової електроніки та спінтроніки
Представлено Інститутом магнетизму НАН України та МОН України.
Список виконавців:
к.ф.-м.н. Верба Р.В., д.ф.-м.н. Голуб В.О., д.ф.-м.н. Каказей Г.М.,
д.ф.-м.н. Мелков Г.А., д.ф.-м.н. Серга О.О., д.ф.-м.н. Товстолиткін О.І.,
к.ф.-м.н. Чумак А.В., д.ф.-м.н. Шека Д.Д.
10. Забезпечення якості медичної допомоги новонародженим дітям в умовах
розбудови перинатальної служби в Україні
Представлено ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка
О.М.Лук’янової НАМН України».
Список виконавців:
д.м.н. Знаменська Т.К., д.м.н. Авраменко Т.В., д.м.н. Слєпов О.К.,
д.м.н. Воробйова О.В., д.м.н. Добрянський Д.О., д.м.н Похилько В.І.,
д.м.н. Клименко Т.М., д.м.н. Мавропуло Т.К.
11. Новітні методи застосування стовбурових клітин і біоінженерних технологій
у регенеративній медицині
Представлено ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини
Національної академії медичних наук України».
Список виконавців:
д.м.н. Габрієлян А.В., к.м.н. Голюк Є.Л., д.м.н. Домбровський Д.Б.,
к.м.н. Кирик В.М., д.м.н. Медведєв В.В., к.м.н. Руденко С.А., к.б.н. Шаблій
В.А.
12. Фізико-технічні засади створення керованих нано- і мікроструктур
на поверхні твердих тіл
Представлено Національним технічним університетом України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Список виконавців:
д.ф.-м.н. Войтенко О.І., д.ф.-м.н. Габович О.М., д.ф.-м.н. Горшков В.М.,
к.ф.-м.н. Короташ І.В., д.т.н. Кузьмичєв А.І., д.ф.-м.н. Руденко Е.М.,
к.ф.-м.н. Семенюк В.Ф., Семенюк Н.І.
13. Цикл робіт з історії української філософії ХV-ХVІІІ ст.
Представлено Інститутом філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.
Виконавець:
д.філос.н. Литвинов В.Д.

До участі у конкурсі зі здобуття премій Президента України
для молодих вчених 2021 року допущено 56 робіт, а саме:
1. Роль стресу ендоплазматичного ретикулума в розвитку патологічних станів, їх профілактиці та лікуванні
Представлено Інститутом біохімії імені О.В.Палладіна НАН України.
Список виконавців:
к.б.н. Вілецька Ю.М., Ph.D. Хіта О.О.
2. Енергоефективні тепломасообмінні технології при сушінні рослинної сировини
Представлено Інститутом технічної теплофізики НАН України.
Список виконавців:
к.т.н. Самойленко К.М., Слободянюк К.С.
3. Нормалізація магнітного поля кабельних ліній при двосторонньому заземленні
Представлено Державною установою «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України».
Список виконавців:
к.т.н. Грінченко В.С., к.т.н. Ткаченко О.О.
4. Науково-технологічні засади виготовлення органо-мінеральних добрив та їх
застосування для підвищення родючості ґрунтів та продуктивності
сільськогосподарських культур
Представлено Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та
агрохімії імені О.Н.Соколовського».
Виконавець:
к.с.-г.н. Артем’єва К.С.
5. Гібридні нейро-фаззі системи для завдань інтелектуального аналізу
потоків медичних даних
Представлено Харківським національним університетом радіоелектроніки.
Виконавець:
д.т.н. Перова І.Г.

6. Комплексне ортодонтичне лікування пацієнтів з метаболічним синдромом
Представлено державною установою «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України».
Виконавець:
д.м.н. Дєньга А.Е.
7. Підвищення ефективності виконання процесів очищення
та транспортування зернових матеріалів
Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.
Список виконавців:
к.т.н. Троханяк О.М., к.т.н. Троханяк В.І.
8. Ноземоз бджіл (поширення та методи профілактики)
Представлено Національним науковим центром «Інститут бджільництва імені П.І.Прокоповича» .
Виконавець:
к.в.н. Односум Г.В.
9. Розвиток методів забезпечення вібраційної надійності систем
з конструктивною симетрією та їх складових
Представлено Інститутом проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України.
Список виконавців:
к.т.н. Савченко К.В., к.т.н. Кабанник С.М., к.т.н. Деркач О.Л.
10. Сучасні концепції у розробці фітопрепаратів на основі рослин роду Iris
Представлено Національним фармацевтичним університетом.
Виконавець:
к.фарм.н. Михайленко О.О.
11. Упровадження електронних відкритих журнальних систем в науковопедагогічній діяльності
Представлено Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання
Національної академії педагогічних наук України.
Виконавець:
к.пед.н. Лупаренко Л.А.
12. Інноваційні засоби психологічної допомоги особистості в умовах гібридної війни
Представлено Інститутом соціальної та політичної психології Національної
академії педагогічних наук України.
Список виконавців:
Дворник М.С., к.психол.н. Мирончак К.В.
13. Оптико-акустичне діагностування корозійно-механічного руйнування
елементів конструкцій
Представлено Фізико-механічним інститутом імені Г.В.Карпенка НАН України.
Список виконавців:
к.т.н. Канюк Ю.І., к.ф.-м.н. Чорненький А.Б., к.т.н. Штойко І.П., Стасишин І.В.
14. Інноваційні технології підвищення ресурсу несучих елементів
газотурбінних двигунів
Представлено Національним технічним університетом України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Список виконавців:
к.т.н. Лавріненков А.Д., Уланов С.О., Зілінський А.І.
15. Деформації земної поверхні на території України за даними
ГНСС-спостережень
Представлено Головною астрономічною обсерваторією НАН України.
Виконавець:
к.ф.-м.н. Іщенко М.В.
16. Створення засобів контролю та діагностування стану спресованості осердя
статора потужних турбогенераторів
Представлено Інститутом електродинаміки НАН України.
Виконавець:
д.т.н. Зайцев Є.О.
17. Потужні інфразвукові сигнали природного та техногенного походження:
фундаментальні та прикладні аспекти, екологічні наслідки
Представлено Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна.
Виконавець:
Шевелев М.Б.
18. Формування структури земної кори в межах Побузького гірничорудного
району та оцінка його перспектив на корисні копалини
Представлено Інститутом геофізики імені С.І.Субботіна НАН України.
Виконавець:
д.геол.н. Мичак С.В.
19. Комплексне використання ресурсного потенціалу вугледобувних
підприємств Західного Донбасу
Представлено Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка».
Список виконавців:
к.т.н. Малашкевич Д.С., к.геол.н. Козій Є.С., к.е.н. Макурін А.А., Кошеленко Є.В.
20. Кліматогенні варіації радіального приросту дуба звичайного
Представлено державною установою «Інститут еволюційної екології
Національної академії наук України».
Виконавець:
к.б.н. Прокопук Ю.С.
21. Формування та реалізація стратегії впровадження економіки замкненого
циклу в Україні у рамках екологізації Європейського простору
Представлено Південним науковим центром НАН України і МОН України.
Виконавець:
д.е.н. Коваль В.В., к.е.н. Міхно І.С.
22. Посттравматичний стресовий розлад у учасників АТО/ООС (механізми
формування, терапія, профілактика, реабілітація хворих)
Представлено Національним військово-медичним клінічним центром «Головний військовий клінічний госпіталь».
Виконавець:
к.м.н. Черненко І.О.
23. Донори гідроген сульфіду як потенційні лікоподібні сполуки
з протизапальною активністю
Представлено Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького.
Список виконавців:
к.б.н. Денисенко Н.В., к.б.н. Лозинська І.І.
24. Екстремальні проблеми наближення класів функцій однієї та багатьох змінних
Представлено Інститутом математики НАН України.
Список виконавців:
к.ф.-м.н. Пожарська К.В., к.ф.-м.н. Степанюк Т.А., к.ф.-м.н. Янченко С.Я.
25. Формування адаптивного потенціалу рослинно-мікробних взаємодій
як основа ризосферних та екосистемних процесів
Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.
Список виконавців:
к.с.-г.н. Олійник О.О., к.с.-г.н. Борко Ю.П., к.с.-г.н. Цехмістер Г.В., Субін О.В.
26. Оптимізація проточних частин потужних парових турбін для ТЕС та АЕС
Представлено Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут».
Список виконавців:
к.т.н. Авдєєва О.П., к.т.н. Пальков І.А., к.т.н. Пальков С.А., Іщенко О.І.
27. Структура, сорбційні та теплові властивості вуглецевих наноматеріалів
та створення композитів на їх основі
Представлено Фізико-технічним інститутом низьких температур імені
Б.І.Вєркіна НАН України.
Список виконавців:
к.ф.-м.н. Баснукаєва Р.М., к.ф.-м.н. Барабашко М.С.
28. Будова та фотоніка мероціанінів як підґрунтя для розробки світлочутливих матеріалів
Представлено Інститутом органічної хімії НАН України.
Виконавець:
д.х.н. Кулініч А.В.
29. Підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки водневої
термобарохімічної технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів
Представлено Інститутом проблем машинобудування імені А.М. Підгорного
НАН України.
Виконавець:
к.т.н. Велігоцький Д.О.
30. Розробка неорганічних та органо-неорганічних сорбційних матеріалів
для селективного вилучення компонентів із водних середовищ
Представлено Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського
НАН України.
Список виконавців:
к.х.н. Чабан М.О., к.х.н. Коломієць Є.О.

31. Розробка принципів ревіталізації довкілля за використання автохтонних
та інтродукованих рослин
Представлено Національним ботанічним садом імені М.М.Гришка НАН
України.
Список виконавців:
к.б.н. Бондарчук О.П., к.б.н. Гончаровська І.В., к.б.н. Росіцька Н.В.
32. Спрямований синтез та хімічні трансформації нових азото- та кисневмісних
гетероциклічних сполук біоаналітичного та фармакологічного призначення
Представлено Державним вищим навчальним закладом «Український державний хіміко-технологічний університет».
Список виконавців:
д.х.н. Фарат О.К., к.х.н. Варениченко С.А., к.х.н. Кулик О.Г., к.х.н. Санін Е.В.
33. Удосконалення структурно-аналітичних методів прогнозування технологіі
імпульсної обробки металів.
Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла
Остроградського.
Список виконавців:
к.т.н. Шлик С.В., к.т.н. Ченчева О.О., д.т.н. Клец Д.М., к.т.н. Лашко Є.Є.
34. Одержання нових циклоалкенільних сульфовмісних похідних ізооксазолу
реакціями метатезису із закриттям циклу
Представлено Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П.Кухаря
НАН України.
Виконавець:
к.х.н. Павлюк О.В.
35. Ресурсоощадні технології розв’язання екологічних проблем у містах
Представлено Національним університетом «Полтавська політехніка імені
Юрія Кондратюка».
Список виконавців:
к.т.н. Петраш О.В., к.т.н. Горб О.Г., Максюта Н.C.
36. Лікування жінок репродуктивного віку з патологією ендометрія
Представлено державною установою «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової Національної академії медичних наук України».
Виконавець:
к.м.н. Горбань Н.Є.
37. Наукова освіта на засадах цифровізації суспільства. Теорія і практика
Представлено Національним центром «Мала академія наук України».
Список виконавців:
к.пед.н. Бабійчук С.М., к.т.н. Попова М.А., к.т.н. Приходнюк В.В.,
д.філос.н. Свириденко Д.Б.
38. Оптимізація функціонування електричних мереж з фотоелектричними
станціями з урахуванням прогнозного генерування засобами Smart Grid
Представлено Вiнницьким нацiональним технiчним унiверситетом.
Список виконавців:
к.т.н. Кравчук C.В., к.т.н. Малогулко Ю.В., Мірошник В.О.
39. Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель
Представлено Одеським державним університетом внутрішніх справ.
Виконавець:
д.ю.н. Шкута О.О.
40. Дослідження сфероїдогенезу та пластичності клітин наднирників в культурі
in vitro та розробка способів їх довгострокового зберігання
Представлено Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.
Виконавець:
к.б.н. Сидоренко О.С.
41. Економічні імперативи розвитку та комерціалізації інтелектуальної
власності в Україні
Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.
Виконавець:
д.е.н. Вірченко В.В.
42. Психологія емоційної сфери дітей з когнітивними порушеннями
Представлено Чорноморським національним університетом імені Петра Могили.
Виконавець:
д.психол.н. Лисенкова І.П.
43. Механізми державного управління безперервним розвитком освіти в умовах глобальних викликів
Представлено Міжрегіональною академією управління персоналом.
Список виконавців:
д.н.держ.упр. Семенець-Орлова І.А., к.н.держ.упр. Майстренко К.М.
44. Забезпечення правопорядку в прикордонній сфері України
Представлено приватним акціонерним товариством «Вищий навчальний заклад «Національна академія управління».
Виконавець:
д.ю.н Курилюк Ю.Б.
45. Дипломатія Королівства Русі у європейських латиномовних пам’ятках
ХІІІ–XV століть
Представлено Інститутом українознавства імені І.Крип’якевича НАН України.
Виконавець:
к.і.н. Паршин І.Л.
46. Запалення та імунні реакції у розвитку порушень серцево-судинної
та жіночої репродуктивної систем, їх корекція та профілактика
Представлено Інститутом фізіології імені О.О.Богомольця НАН України.
Список виконавців:
к.м.н. Драчук К.О., к.б.н. Портніченко Г.В., к.м.н. Срібна В.О.,
к.б.н. Ступчук М.Є.
47. Інноваційні технології підвищення надійності, енергетичної ефективності
та екологічності суднових енергетичних установок
Представлено Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова.
Список виконавців:
Савенков О.І., PhD Барабанова Ю.Є., Московко О.О., Пирисунько М.А.
48. Народні традиції випікання хліба в українців: генетичний,
семантико-семіотичний та структурний аналіз
Представлено Інститутом народознавства НАН України.
Виконавець:
к.і.н. Зюбровський А.В.
49. Дослідження нанорозмірних матеріалів для пристроїв накопичення,
збереження та перетворення енергії: теорія та експеримент
Представлено Національним університетом «Львівська політехніка».
Список виконавців:
к.т.н. Балабан О.В., к.т.н. Матулка Д.В.
50. Походження людської мови на основі ностратичної теорії
Представлено Київським національним лінгвістичним університетом.
Виконавець:
к.філ.н. Капранов Я.В.
51. Розробка інноваційних підходів до оцінки агресивності злоякісних
новоутворень жіночої репродуктивної системи
Представлено Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України.
Список виконавців:
к.б.н. Борікун Т.В., к.б.н. Брєєва О.В.
52. Зміни локальних потенціалів збудливих тканин та поведінкових реакцій у
нормі та при патології
Представлено Інститутом фізіології імені О.О. Богомольця НАН України.
Список виконавців:
к.б.н. Федорюк М.П., к.б.н. Боговик Р.І., Стефаненко М.В.
53. Семіотика права як парадигма сучасного праворозуміння
Представлено Національною академією внутрішніх справ.
Виконавець:
д.ю.н. Павлишин О.В.
54. Митрополит Андрей Шептицький: соціально-економічна візія
Представлено Інститутом українознавства імені І.Крип’якевича НАН України.
Виконавець:
д.і.н. Пасіцька О.І.
55. Синтез інноваційних технологій обробки та аналізу даних для забезпечення
сталого розвитку суспільства
Представлено Чорноморським національним університетом імені Петра Могили.
Виконавець:
к.т.н. Давиденко Є.О.
56. Транспортні та релаксаційні властивості стохастичних систем із аномально
повільною еволюцією
Представлено Інститутом прикладної фізики НАН України.
Виконавець:
к.ф.-м.н. Бистрик Ю.С.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ЛЕВЧЕНКА І.Б.
Громадянин України Левченко Ігор Борисович, 22.05.1967 року
народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Окраїнна, буд.108, на підставі ст. ст. 133, 135, 139, 297-5
КПК України, Вам необхідно з’явитись в період часу з 09 год.00 хв. до
12 год. 00 хв. 29.06.2021 до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в ОВС Лиманюка О.П. адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських десантників, буд. 20,
кабінет №2, для вручення Вам письмового повідомлення про підозру у кримінальному провадженні №22020050000000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Окрім того, на підставі ст. ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України,
Вам необхідно з’явитись в період часу з 09 год.00 хв. до 18 год. 00
хв. 30.06.2021, 01.07.2021 та 02.07.2021 до слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС Кучерової Ю.Ю. за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських десантників, буд. 20, кабінет №12 для допиту Вас як підозрюваного та проведення інших слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у вказаному кримінальному провадженні.
Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких наведений у ст. 138 КПК
України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого:
Няньчура Сергія Миколайовича (к/п № 4201710000000061), обвинуваченого
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України для розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться: стосовно Няньчура С.М. — 08.07.2021 р. о 12 год. 30 хв., в приміщенні
Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.
Няньчур С.М. повідомляється про те, що ухвалою суду від 23.01.2019 р.
прийнято рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового провадження.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В.П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Півня Артема Миколайовича (к/п № 42016200350000049), обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, для розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться:
стосовно Півня A.M. — 08.07.2021р. об 11 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.
Півень A.M. повідомляється про те, що ухвалою суду від 10.04.2019 р. прийнято рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового провадження.
Разом з тим повідомити про проведення судових дебатів в даному судовому засіданні.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В.П.
В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/407/2020 за обвинуваченням Опанасюка Олександра Дмитровича за ч. 1 ст. 111 КК України.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий
розгляд по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 06 липня 2021 р. о 10:00 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А,
каб. 513.
У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Слободянюк П. Л.
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Самойлову Олену Василівну для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42016000000003292 відносно Самойлової Олени Василівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судове засідання
відбудеться 01.07.2021 р. о 10.00 год. в приміщенні Святошинського
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Оздоба М.О.

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Філіпенка Ігоря Юрійовича, 08.09.1963 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Солов’яненко, 382, смт Козин, Обухівський район, Київська обл., 08711) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5
ст. 191 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 16 годині 30 хвилин 07 липня 2021 року.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського
районного суду міста Києва за адресою; 03127, м. Київ, вул. Полковника
Потєхіна, 14-а, зал №33 (головуючий суддя Дмитрук Наталія Юріївна).
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з його змістом.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Федоркіна Сергія Івановича для розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000196 відносно Федоркіна Сергія Івановича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 08.07.2021 на 13 год. 30 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Новик В. П.
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Васильєва Олександра Модестовича (к/п № 42016010000000247), обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, для розгляду
кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті стосовно Васильєва О.М. відбудеться 08.07.2021 р. о 13 год. 00 хв. в приміщенні
Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710.
Васильєв О.М. повідомляється про те, що ухвалою суду від 05.11.2019 прийнято рішення про здійснення стосовно нього спеціального судового провадження.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Новик В.П.
У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 1-кп/761/1584/2019 за обвинуваченням Бугайова Максима Володимировича, у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000152 від 07.05.2018 року.
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий розгляд
по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 07.07.2021 року о 12 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за
адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. №501.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Суддя Л. Л. Щебуняєва
В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває
кримінальне провадження відносно Мухутдінова Дмитра Михайловича,
17.09.1988 р.н., по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 111 ч.1, 408 ч. 1 КК України.
У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Мухутдінов Дмитро Михайлович, 17.09.1988 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 111 ч.1, 408 ч. 1 КК
України, яке відбудеться 06 липня 2021 року о 10.00 год. в приміщенні
Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, під головуванням судді Педенко A.M.
У разі неявки обвинуваченого дане оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Німетулаєва Сейтумера, 10.06.1952 року народження (останнє відоме місце проживання: 75560,
вул. Петровського, 162, смт Новоолексіївка, Геніченський р-н, Херсонська обл.) у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.110 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 30.06.2021 року о 09 год. 30 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ,
який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського
районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301, під

головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
Приватний виконавець виконавчого округу Харківської області Кудряшов Д.В.

17.06.2021 року приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського повідомляє про відкриті виконавчі провадження, у зв’язку з чим, відповідно до ст.
нотаріального округу Луганської обл. Глаговською О.В. була заведена 18 ЗУ «Про виконавче провадження» до офісу виконавця: м. Харків, вул. Універсиспадкова справа після смерті
тетська, буд. 33, офіс 7 (+380500488375) викликаються:
ЧЕРНІКОВОЇ ВІРИ СЕМЕНІВНИ, 22.10.1935 р.н.,
Керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтек Сервіс» Власенко
яка померла 08.08.2019 р., місце народження: Липецький р-н, село Де- Ігор Миколайович, 23.09.1990 р.н. ВП № 63527806
ментіївка. Для встановлення кола спадкоємців, які бажають прийняБоржник Кузнєцов Ілля Анатолійович, 18.11.1984 р.н. ВП № 60197883
ти спадщину в тому числі, які були зареєстровані з померлою на день
Боржник Зайцев Віталій Євгенійович, 07.03.1965 р.н., ЗВП № 63609883
її смерті, та представників малолітніх, недієздатних спадкоємців, а таБоржник Майстренко Дмитро Костянтинович, 23.12.1978 р.н., ВП № 64851181
кож спадкоємців за заповітом, всіх спадкоємців прошу з’явитися до
Вказані особи зобов’язані з’явитися до виконавця 29.06.2021 р. о 09:00. При соприватного нотаріуса Глаговської О.В. за адресою: Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 31/1, інакше спадщина буде вида- бі мати документи, що посвідчують особу. Наслідки неявки встановлені ст. 188-13
на ЗА ЗАКОНОМ спадкоємцям, які прийняли спадщину, подавши зая- КУпАП. У разі наявності поважних причин, не явки надати пояснення та докуменву нотаріусу.
тальне підтвердження.
TOB «Вівал Тур» ІНН №32901546, місце знахоРозшукуються спадкоємці після смерті
Втрачені документи на човен
КОМЛЕВА АНАТОЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА,
дження 65026, Одеська область, м. Одеса, вул.
Грецька, будинок 22, повідомляє про припинен- який помер 16.07.2019 р. Спадкова спра«Grand S 470» ДНП-2091К
ня діяльності у зв’язку з рішенням учасників від ва відкрита приватним нотаріусом Мико28.05.2021 р. Всі вимоги кредиторів приймають- лаївського районного нотаріального окруна ім’я Ітесь Віктора Валерійовича
ся в термін до 2 місяців з дня оприлюднення по- гу Миколаївської області Філіпенко О.М.,
вважати недійсними.
відомлення.
тел. 0673379802.

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

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

ПОГОДА НА ЗАВТРА
30..35
17..22

30..35
16..21

30..35
17..22

31..36
17..22

29..34
17..22

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 ЧЕРВНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч

День

+17 +22
+17 +22
+16 +21
+16 +21
+16 +21
+16 +21
+15 +20
+16 +21
+16 +21
+17 +22
+15 +20
+16 +21
+16 +21

+30 +35
+30 +35
+30 +35
+30 +35
+30 +35
+30 +35
+29 +34
+29 +34
+30 +35
+30 +35
+29 +34
+30 +35
+30 +35

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

Нiч

День

+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+18 +23
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+18 +23
+17 +22
+20 +22

+30 +35
+29 +34
+30 +35
+30 +35
+28 +33
+29 +34
+29 +34
+30 +35
+31 +36
+30 +35
+31 +36
+25 +30
+32 +34

Укргiдрометцентр
ПОВІДОМЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
Згідно зі Статутом Національної академії мистецтв України, повідомляємо
список дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії мистецтв України, обраних на сесії Загальних зборів НАМ України, що відбулися 11 червня 2021 року:
Відділення образотворчого
мистецтва
У дійсні члени (академіки)
1. Криволап Анатолій Дмитрович
— м. Київ
2. Маков Павло Миколайович —
м. Харків
3. Сільваші Тіберій Йосипович —
м. Київ
У члени-кореспонденти
1. Вакуленко Юрій Євгенович —
м. Київ
2. Полтавець-Гуйда Оксана Вікторівна — м. Київ
Відділення музичного мистецтва
У дійсні члени (академіки)
1. Гамкало Іван Дмитрович —
м. Київ
2. Скрипник Олексій Вікторович —
м. Київ
У члени-кореспонденти
1. Остапенко Дмитро Іванович —
м. Київ
2. Тимошенко Максим Олегович
— м. Київ
3. Шейко Володимир Олександрович — м. Київ
Відділення театрального мистецтва
У члени-кореспонденти
1. Кашліков Кирило Григорович —
м. Київ
2. Солов’яненко Анатолій Анатолійович — м. Київ
Відділення кіномистецтва
У дійсні члени (академіки)
1. Маслобойщиков Сергій Володимирович — м. Київ
У члени-кореспонденти
1. Буковський Сергій Анатолійович
— с. Мархалівка Київської обл.

2. Миславський Володимир Наумович — м. Харків
3. Санін Олександр Геннадійович
— м. Київ
4. Ширман Роман Натанович —
м. Київ
5. Янчук Олександр Спиридонович
— м. Київ
Відділення синтезу пластичних
мистецтв
У члени-кореспонденти
1. Бокотей Михайло Андрійович —
м. Львів
2. Соболєв Олександр Валерійович
— м. Харків
Секція естетики та культурології
відділення синтезу пластичних
мистецтв
У дійсні члени (академіки)
1. Голубець Орест Михайлович —
м. Львів
У члени-кореспонденти
1. Роготченко Олексій Олексійович
— м. Київ
Відділення теорії та історії мистецтв
У члени-кореспонденти
1. Кияновська Любов Олександрівна — м. Львів
2. Корнієнко Владислав Вікторович — м. Київ
3. Соколюк Людмила Данилівна —
м. Харків
4. Тишко Сергій Віталійович —
м. Київ
Президент Національної академії
мистецтв України, академік
А.В. Чебикін
Перший віцепрезидент, академік
М.І. Яковлєв

Четверта Харківська міська державна нотаріальна контора повідомляє про те, що після смерті
СЕЛІВЕРСТОВА ВОЛОДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА,
1961 року народження,
померлого 22.12.2020 року в місті Харкові, відкрилася спадщина.
Спадкоємцям, які бажають оформляти спадщину, прохання
з’явитися до Четвертої Харківської міської державної нотаріальної
контори за адресою: Харків, вул. В. Мельникова, 2.

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
Зам. № 83 837
Загальний тираж за червень 185 572

Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному
центрi «Урядового кур’єра».
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,
04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
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