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ПЕРСОНАЛЬНИЙ І ПАРТІЙНИЙ СКЛАД 
НОВООБРАНИХ ДЕПУТАТІВ МІСЬКИХ ГРОМАД КИЇВЩИНИ

«Нова Доба» пропонує увазі своїх читачів персональний і партійний склад новообраних депутатів міських громад 
Київщини, обраних на момент виходу газети у світ. Багато з вас, дорогі наші передплатники, аби ви знали тих кого 
обрали на найближчі 5 років керувати життям ваших громад.

ОБРАНІ НА ПОСАДИ МІСЬКИХ ГОЛІВ

Продовження на стор. 2

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

Загальні відомості про результати голосування

Відомості про обраних депутатів місцевої ради
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Продовження, початок на стор. 1

Відомості про обраних депутатів місцевої ради

Продовження на стор. 2

БУЧАНСЬКИЙ Р-Н, ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА

Загальні відомості про результати голосування

ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

Загальні відомості про результати голосування

Відомості про обраних депутатів місцевої ради
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Продовження, початок на стор. 2

Продовженняна стор. 4

ФАСТІВСЬКИЙ Р-Н, ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Загальні відомості про результати голосування

Відомості про обраних депутатів місцевої ради

ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, ВАСИЛЬКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Загальні відомості про результати голосування

Відомості про обраних депутатів місцевої ради
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БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА

Загальні відомості про результати голосування

Відомості про обраних депутатів місцевої ради

БУЧАНСЬКИЙ Р-Н, ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА

Загальні відомості про результати голосування

Відомості про обраних депутатів місцевої ради

ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Загальні відомості про результати голосування

Відомості про обраних депутатів місцевої ради
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ТОВ «КИЇВ ЦЕНТР» здійснюватиме опалення Комунальне 
некомерційне підприємство «Київський міський пологовий 
будинок № 5» Виконавчого органу  Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), Комунальне неко-
мерційне підприємство «Центр первинної медико - cанітарної 
допомоги № 2» Солом’янського району м. Києва за адресою: 
м. Київ, проспект Лобановського, 2. Відповідно до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про 
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 
житлово - комунальні послуги» та відповідно до Наказу Мін-
регіонрозвитку, будівництва та ЖКГ України від 05.06.2018 
№ 130 «Порядок інформування споживачів про намір зміни 
цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої 

необхідності» ТОВ «КИЇВ ЦЕНТР» на підставі статті 20 Закону 
України «Про теплопостачання», опублікованими та затвер-
дженими головою Держенергоефективності від 25.09.2020 
року середньозваженими тарифами на теплову енергію, ви-
роблену з використанням природного газу, для потреб насе-
лення, установ та організацій, що фінансуються з державного 
чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання пла-
нується встановити наступний тариф на теплову енергію 1 
537,74 грн./Гкал з ПДВ. Зауваження і пропозиції фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 7 днів 
з дня опублікування на адресу: ТОВ «КИЇВ ЦЕНТР», код ЄДР-
ПОУ 39554094, 01054 м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24. 
Розрахунок тарифу на теплову енергію:

ТОВ «КИЇВ ЦЕНТР» 
інформує споживачів про намір встановлення тарифу на послуги теплопостачання. 

Оголошення про намір встановлення тарифу на послуги теплопостачання ТОВ «КИЇВ ЦЕНТР».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тари-
фів на житлово - комунальні послуги» та відповідно до Наказу Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ України від 05.06.2018 № 130 
«Порядок інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» ТОВ 
«КИЇВ ЦЕНТР» на підставі статті 20 Закону України «Про теплопостачання», опублікованими та затвердженими головою Держенерго-
ефективності від 25.09.2020 року середньозваженими тарифами на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, 
для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання 
планується встановити тариф на теплову енергію, який повинен враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати рентабель-
ність суб’єкта господарювання.
1. Обгрунтування.
Згідно ст. 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та п. 2 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

органи місцевого самоврядування затверджують тарифи на житлово-комунальні послуги.
Відповідно до статті 20  Закону України «Про теплопостачання» тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпе-

чувати рентабельність суб’єкта господарювання. Встановлення тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих 
витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається
2. Очікувані результати.
Приведення тарифів на теплову енергію до економічно обґрунтованих витрат дасть можливість:
• надавати своєчасно та якісні послуги споживачам;
• своєчасну оплату за придбані енергетичні ресурси, отримані послуги інших підприємств;
• налагодити високоякісну роботу та економічну стабільність підприємства;
• своєчасно сплачувати податки, збори та обов’язкові платежі до бюджету.
3. Мета регулювання.
Регулювання тарифів на теплову енергію запроваджується з метою забезпечення беззбитковості зазначеної послуги для підприємства 

за рахунок збалансування доходів і видатків.
4. Механізм регулювання.
Передбачає досягти відповідність розмірів тарифів шляхом прийняття рішення щодо приведення їх до фактичних витрат. Дане рішен-

ня буде документом, відповідно до якого споживачам буде проводитися нарахування плати  за теплову енергію.
5. Можливість досягнення.
Прийняття рішення органами місцевого самоврядування на впровадження тарифів на теплову енергію, врахувавши зауваження та 

пропозиції.
6. Ризик впливу - мінімальний (до зміни чинного законодавства).
7. Обґрунтування терміну чинності - до зміни чинного законодавства, середньозважених тарифів, що встановлюються Держенер-

гоефективності, цін на матеріали, паливо, витрат на оплату праці, податків, зборів та обов’язкових платежів, тарифи будуть перегля-
датись.
Зауваження та пропозиції до вищевказаного проекту рішення Київської міської державної адміністрації приймаються на 

адресу ТОВ «КИЇВ ЦЕНТР», 01054 м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24, протягом 7 календарних днів з дня його оприлюд-
нення.

Інформація про встановлення вартості тарифів на теплову енергію, 
що виробляється ТОВ «КИЇВ ЦЕНТР»

Опис проблеми
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В умовах карантину та застосування 
жорстких обмежувальних заходів, спря-
мованих на запобігання виникненню 
і поширенню коронавірусної хвороби 
COVID-19 (обмеження руху громадсько-
го транспорту, міжміського сполучення, 
пересування містом та комунікацій та 
ін.), коли працівники не можуть дістатися 
до місця роботи, а роботодавці не можуть 
забезпечити належний рівень їх захисту 
все частішим стає явище переходу на дис-
танційну (надомну) роботу.
Що таке дистанційна (надомна) робота?
Дистанційна (надомна) робота - це така 
форма організації праці, коли робота ви-
конується працівником за місцем його 
проживання чи в іншому місці за його ви-
бором, у тому числі за допомогою інфор-
маційно-комунікаційних технологій, але 
поза приміщенням роботодавця.

Якою має бути форма договору, про 
дистанційну (надомну роботу) та як 

роботодавцю встановити робочий час?
Пункт 6-1 частини першої статті 24 Ко-
дексу законів про працю України (далі- 
КЗпП України) визначено, що додержан-
ня письмової форми трудового договору 
є обов’язковим при укладенні трудового 
договору про дистанційну (надомну) ро-
боту.
При дистанційній (надомній) роботі пра-
цівники розподіляють робочий час на 

свій розсуд, також на них не поширю-
ються правила внутрішнього трудового 
розпорядку, якщо інше не передбачено у 
трудовому договорі.
Загальна тривалість робочого часу праців-
ника не може перевищувати норм, перед-
бачених статтями 50 і 51КЗпП України.
Виконання дистанційної (надомної) ро-
боти не тягне за собою будь-яких обме-
жень обсягу трудових прав працівників.

Як встановлюється оплата праці за 
дистанційну (надомну) роботу?

У разі, якщо працівник і роботодавець 
письмово не домовились про інші умови 
оплати праці, дистанційна (надомна) ро-
бота передбачає оплату праці в повному 
обсязі та в строки, визначені діючим тру-
довим договором.

Як найманому працівнику слід діяти, 
щоб почати працювати  на дистанційній  

(надомній) роботі?
Працівники можуть самостійно зверну-
тися до роботодавця з проханням внесен-
ня змін до їх трудових договорів, а саме – 
про зміну їх умов праці.
Для цього працівникам необхідно напи-
сати заяву з проханням перевести їх на 
дистанційну (надомну) роботу на період 
оголошеного урядом в країні карантину 
Одразу, після отримання відповідних заяв 
від працівників, роботодавець вправі ви-
дати наказ на переведення їх на дистан-
ційну роботу.

Які поради потрібно знати роботодав-
цям, щоб не порушити трудове законо-
давство при переведенні працівника на 

дистанційну (надомну) роботу?
Дистанційна (надомна) робота впрова-
джується як тимчасовий захід на період 

карантину, тому роботодавець може вста-
новити робочий час відповідно до КЗпП 
України . Водночас роботодавцю необ-
хідно врахувати, що не усіх працівників 
можливо перевести на дистанційну ро-
боту.
Для уникнення ризиків для себе, робото-
давець може попросити працівників, що 
зацікавлені у дистанційній (надомній) 
роботі, подати письмові заяви з відповід-
ним проханням. В такий спосіб роботода-
вець посилить позиції у доведенні легіти-
мності своїх дій. 
Після затвердження локального поло-
ження та отримання заяв від працівни-
ків роботодавець має видати наказ про 
запровадження дистанційної (надомної) 
роботи та ознайомити письмово з ним 
працівників. При цьому важливо забезпе-
чити організацію умов праці, постановку 
чітких завдань для працівників і контроль 
за їх виконанням, облік робочого часу 
та інші процедурні питання. Найбільш 
ідеальним варіантом є ухвалення змін до 
правил внутрішнього трудового розпо-
рядку чи колективного договору, якими 
регулюватимуться ці питання.

Якщо у Вас або Ваших родичів наявний 
цивільний або адміністративний спір, ви-
никають додаткові питання, то консуль-
тацію професійного юриста Ви можете 
отримати звернушивсь до системи безо-
платної правової допомоги.

Автор заступниця директора Регіональ-
ного центру з надання БВПД в м.Києві 

Тетяна Городенська

ДИСТАНЦІЙНА (НАДОМНА) РОБОТА: 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ РОБОТОДАВЦЮ?

1. Інвестор (замовник) 
ФО Емануілова Світлана Альбертівна
Поштова та електронна адреса:                                                        
2. Місце розташування майданчиків (трас) будів-

ництва (варіанти) Київська область, Бородянський 
район, cмт Немішаєве 
3. Характеристика діяльності об’єктів нове будів-

ництво магазину продовольчих та непродовольчих 
товарів 
(орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність 

до об’єктів, які є екологічно небезпечними, наяв-
ність транскордонного впливу)
Технічні та технологічні дані будівництво магази-

ну; термін експлуатації 60 років 
(види та обсяги продукції, що виробляється, тер-

мін експлуатації)
4. Соціально-економічна необхідність планованої 

діяльності створення нових робочих місць, покра-
щення інфраструктури 
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлу-

атації:
земельних земельна ділянка площею 0,3 га
(площа земель, що вилучаються в тимчасове і по-

стійне користування, вид використання)
сировинних                           ні                                    
(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джере-

ла одержання)

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) 
електроенергія від міської мережі
(види, обсяги, джерела)
водних джерела водопостачання-водовідведення 

– підключення до централізованих мереж водопо-
стачання та каналізації. Скидання стічних вод до 
відкритих водойм не передбачається.
(обсяги, необхідна кількість, джерела водозабез-

печення)
трудових є 
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і 

експлуатації) є
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяль-

ності за варіантами ДСП-173, ДБН А.2.2-1-2003
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за-

хист території за варіантами не вимагається
9. Можливі впливи планованої діяльності (при 

будівництві та експлуатації) на навколишнє сере-
довище:
клімат і мікроклімат відсутні
повітряну викиди забруднюючих викиди забруд-

нюючих речовин в атмосферне повітря макси-
мальні приземні концентрації з урахуванням фону 
не перевищують 1 ГДК
водну відсутні
ґрунту  в межах дозволених рівнів
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти не-

гативний вплив відсутній
навколишнє соціальне середовище (населення) 

соціальний ризик впливу планованої діяльності 
оцінюється як прийнятний
навколишнє техногенне середовище відсутні
10. Відходи виробництва і можливість їх повтор-

ного використання, утилізації, знешкодження або 
безпечного захоронення поводження з відходами 
що утворюються в результаті функціонування 
об’єкта передбачається здійснювати у відповідно-
сті з вимогами ЗУ «Про відходи». 
11. Обсяг виконання ОВНС в обсязі ДБН А.2.2-1-

2003  
12. Участь громадськості висловлювання заува-

жень та пропозицій на публікації Заяви про наміри 
в ЗМІ
Пропозиції та зауваження просимо надсилати 

протягом 30 днів після опублікування Заяви про 
наміри до Немішаєвської селищної ради,  07853, 
вул. Садова, буд. 3, селище Немішаєве, Бородян-
ський р-н, Київська обл., телефон: 04577-41236, 
електронна пошта: nemish.info@gmail.com.
Замовник: ФОП Емануілова Світлана Альбертівна
Емануілова  С.А.________________  

Генпроектувальник: 
ТОВ «ПРОЕКТУВАННЯ ТА ДИЗАЙН» 
Директор: Матросов О.В._______________ 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
реалізації прийнятих проектних рішень у РП 

«Нове будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів за адресою Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве»
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Повідомляємо про початок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 
цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність:
Планованою діяльністю передбачається ре-

конструкція існуючої багатопаливної автоза-
правної станції по обслуговуванню автотран-
спорту (заправки світлими нафтопродуктами 
та зрідженим вуглеводневим газом), що зна-
ходиться за адресою: Київська обл., с.м.т. Вор-
зель, вул. Ковельська, 2. 
Реконструкція АЗС передбачає розміщення 2 

підземних резервуарів рідкого моторного па-
лива об’ємом 40 м³ кожний і 1 підземного ре-
зервуара для скрапленого вуглеводневого газу 
об’ємом 20 м³, 2 паливо роздавальні колонки 
(ПРК) на 3 види палива, 1 паливо роздавальна 
колонка (ПРК) на 4 види палива (суміщена з 
ЗВГ) та 1 швидкісна колонка на два роздаваль-
ні рукави і два рукави для видачі добавки до 
палива ADBLUE. 
2. Суб’єкт господарювання:
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИ-

ЦІЯМИ 
«АМІК УКРАЇНА» 
(повне найменування юридичної особи, код 

згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по бать-
кові
фізичної особи - підприємця, ідентифікацій-

ний код або
Код за ЄДРПОУ - 30603572
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 

які через свої релігійні переконання відмовля-
ються від 
прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідо-
мили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті)
3. Уповноважений орган, який забезпечує 

проведення громадського обговорення:
Департамент екології та природних ресурсів 
Київської обласної державної адміністрації 
м. Київ, 01004, вул. Басейна, буд. 1/2-а
тел./факс (044) 234-96-15, E-mail: еco.koda@

ukr.net 
Контактна особа: Начальник відділу оцінки 

впливу на довкілля 
Мовчан Сергій Сергійович
(найменування уповноваженого органу, по-

штова адреса, електронна адреса, номер теле-
фону та
контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про про-

вадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впли-
ву на довкілля:
Відповідно до законодавства рішенням про 

провадження даної планованої діяльності буде 
отримання Дозволу на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною архітектур-
но-будівельною інспекцією України

(вид рішення про провадження планованої 
діяльності, орган, уповноважений його вида-
вати, нормативний документ, що передбачає 
його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громад-

ського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля, включаючи інформацію про 
час і місце усіх запланованих громадських 
слухань:
Тривалість громадського обговорення ста-

новить 25 робочих днів (не менше 25, але 
не більше 35 робочих днів) з моменту офі-
ційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що пе-
редається для видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля.
Протягом усього строку громадського обгово-

рення громадськість має право подавати будь-
які зауваження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без необ-
хідності їх обґрунтування. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не розглядаються.
Згідно внесених змін до Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верхов-
ної Ради, 2017, № 29, ст.315), а саме стаття 17 
доповнена частиною 21 такого змісту: «Тимча-
сово, на період дії карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України на всій території 
України, до повного його скасування та протя-
гом 30 днів після завершення такого періоду, 
з метою запобігання поширенню на території 
України  коронавірусної хвороби (COVID-19), 
громадське обговорення планованої діяльності 
проводиться виключно у формі надання пись-
мових зауважень і пропозицій (у тому числі в 
електронному вигляді), про що зазначається 
у звіті про громадське обговорення. У цей пе-
ріод громадські слухання, передбачені статтею 
7 цього Закону, не проводяться і на дати, що 
припадають на період дії заходів, спрямова-
них на запобігання виникненню і поширенню 
на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), не призначаються. Заплановані 
громадські слухання, дата проведення яких 
припадає на період дії зазначених заходів, вва-
жаються такими, що не відбулися і повторно не 
проводяться.
Громадські слухання (перші) відбудуться: 
Не заплановано, проте громадськість має 

право подавати будь-які зауваження або про-
позиції, які стосуються планової діяльності на 
поштову адресу уповноваженого територіаль-
ного органу.
 (вказати дату, час, місце та адресу проведен-

ня громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться:
Не заплановано.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення 

громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або 

уповноважений територіальний орган, що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності:
Департамент екології та природних ресурсів 
Київської обласної державної адміністрації 
м. Київ, 01004, вул. Басейна, буд. 1/2-а
тел./факс (044) 234-96-15, E-mail: еco.koda@

ukr.net 
Контактна особа: Начальник відділу оцінки 

впливу на довкілля 
Мовчан Сергій Сергійович
(найменування уповноваженого органу, по-

штова адреса, електронна адреса, номер теле-
фону та
контактна особа)
7. Уповноважений центральний орган або 

уповноважений територіальний орган, до 
якого надаються зауваження і пропозиції, 
та строки надання зауважень і пропозицій:
Департамент екології та природних ресурсів 
Київської обласної державної адміністрації 
м. Київ, 01004, вул. Басейна, буд. 1/2-а
тел./факс (044) 234-96-15, E-mail: еco.koda@

ukr.net 
Контактна особа: Начальник відділу оцінки 

впливу на довкілля 
Мовчан Сергій Сергійович
(найменування уповноваженого органу, по-

штова адреса, електронна адреса, номер теле-
фону та
контактна особа)
Зауваження і пропозиції приймаються протя-

гом усього строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо 

планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності на 175 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін-

ки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, за-
значеного у пункті 6 цього оголошення), а 
також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними:
1. Приміщення Ворзельської селищної ради 

Київської області, що знаходиться за адре-
сою: Україна, 08296, Київська обл., с.м.т. Вор-
зель, вул. Курортна, буд. 72; доступ до звіту з 
16.11.2020 р., тел. +38 (04597)-46-444.
2. Головний офіс ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМ-

НИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АМІК УКРАЇНА», що 
знаходиться за адресою: Україна, 04071 м. 
Київ, вул. Верхній Вал, 68; доступ до звіту з 
16.11.2020 р., тел. +38(0800) -501-110.
3. Приміщення АЗС «АМІК УКРАЇНА», що зна-

ходиться за адресою: Україна, Київська обл., 
с.м.т. Ворзель, вул. Ковельська, 2; доступ до 
звіту з 16.11.2020 р., тел. +38 (050)-445-96-
87. 
(найменування підприємства, установи, ор-

ганізації, місцезнаходження, дата, з якої гро-
мадськість може ознайомитися з документами, 
контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

20202245365
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 

довкілля планованої діяльності)

______________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (авто-

матично генерується програмними засобами 
ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання)
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У рамках Програми «Київщина запо-
відна» Департамент освіти і науки Київ-
ської обласної державної адміністрації 
оголошує конкурс «Люби і знай свій рід-
ний край». 

Організатори визначили метою кон-
курсу: виховання у молодого покоління 
дбайливого ставлення до природи рід-
ного краю; формування у дітей поваги 
до культурних та історичних пам’яток; 
популяризація та збереження цінних 
природних територій Київської області; 
активізація творчого потенціалу дітей та 
молоді; залучення дітей та молоді  до 
практичної природоохоронної роботи.

Конкурс проходитиме у семи номі-
націях: 

1. Казка «Як врятувати нашу планету 
від сміття?» 

2. Екологічна стежка. 

3. Відеоролик «Як ми допомагаємо 
зберегти довкілля».

4. Екологічна гра.
5. Оповідання / есе на тему «Моя Ки-

ївщина».
6. Малюнок на тему: «Мої дії на за-

хист довкілля».
7. Плакат на тему: «Я люблю свій рід-

ний край».
Учасниками конкурсу, який проходи-

тиме на засадах відкритості та прозоро-
сті, можуть бути учні закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти – меш-
канці Київської області.

У конкурсі можуть приймати участь як 
окремі учасники, так і колективи у трьох 
вікових групах: початкова школа, 11-14 
років, 15-16 років. 

Чекаємо на конкурсні роботи за елек-
тронною: ecoinform.osvita@gmail.com 

або поштовою: 01015, м. Київ, вул. Сак-
саганського, 30-В, офіс 33 адресами до 
25 листопада 2020 року.

Обробка персональних даних учасни-
ків здійснюватиметься з урахуванням 
вимог Закону України «Про захист пер-
сональних даних», а захист авторських 
прав – відповідно до вимог чинного за-
конодавства України.

Всі роботи будуть відзначені, а учасни-
ки Конкурсу нагороджені подарунками. 

За результатами Конкурсу готується 
видання «Збірки робіт учасників кон-
курсу «Люби і знай свій рідний край».

Перебіг Конкурсу та його підсумки ви-
світлюватимуться у ЗМІ та соціальних 
мережах.

Якщо Ви зацікавились, телефонуйте: 
(044) 289-31-42; +38(099)-055-47-39; 
096-174-47-93

КОНКУРС «ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ»

ЗАХИСНИКИ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ: МЕДИЧНИЙ 
БЮДЖЕТ – ЦЕ ОБГРИЗЕНА КІСТКА… 

«Кабінет міністрів України щороку за-
мість повноцінного бюджету на медици-
ну, кидає  пацієнтам «недоїдки». Завжди 
знаходиться більше грошей на силові 
структури, на дороги, а на медицину — ні. 

 Сьогодні поліція злякалась навіть кі-
сток, які пацієнти та медики принесли під 
Кабмін як символ бюджету на 2021 рік. 
Влада не хоче бачити неприємну правду 
— життя людей у них на останньому місці. 
Ніхто з них не хоче змінювати цю ситуа-
цію та збільшувати бюджет на медицину. 
Простіше закрити очі, засідаючи в затиш-
них кабінетах і виставити кордони полі-
цейських на шляху у активістів», — Дми-
тро Шерембей, голова БО «100% Життя». 

 Депутати Верховної ради України ми-
нулого тижня підтримали збільшення 
бюджету на медицину — додали 102 млрд 
грн на медичну реформу та 7,7 млрд грн 
на ліки для важкохворих. Закон про Бю-
джет на 2021 рік був проголосований у 
першому читанні.  

 Зараз доля бюджету на медицину за-

лежить від  Кабінету міністрів України та 
прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Саме 
вони можуть або залишити бюджет на ме-
дицину або зрізати його. 

 Пацієнтська спільнота на небайдужі 
активісти вийшли на публічну акцію про-
тесту, адже вже бачили як Уряд на чолі з 
Денисом Шмигалем закатує гроші на бо-
ротьбу з коронавірусом в асфальт, забирає 
гроші у онкохворих пацієнтів, не підтри-
мує збільшення бюджету на медицину. 

«У першому варіанті медичного бюдже-
ту на 2021 рік Кабмін пропонував збіль-
шити фінансування програми медичних 
гарантій (медичної реформи) на 27 млрд 
грн. Цього надзвичайно мало, адже ці 
гроші з’їсть інфляція, планове підвищен-
ня Урядом мінімальної зарплати та бо-
ротьба з пандемією. Медики отримають 
підвищення мінімальної зарплати на рів-
ні всієї країни. Але це не змінить ситуації: 
зарплати медиків, особливо у спеціалізо-
ваній допомозі, якісно не зміняться. Щоб 
новий механізм фінансування в медицині 
запрацював, необхідно щороку підвищу-
вати тарифи НСЗУ на медичні послуги, 
наближаючи їх до реальної вартості цих 
послуг. Таким чином лікарні зможуть за-
безпечити і конкурентний ріст зарплат 
для медиків, і підвищення якості послуг 
для пацієнтів. У бюджеті на 2021 рік ми не 
бачимо грошей на це»,  — Юлія Брикуль-
ська, голова ГО «Медичні лідери».

 Для тисячі родин важкохворих пацієн-
тів, збільшення бюджету на закупівлі лі-
ків та медичних виробів — це можливість 
отримати ліки, а значить жити. Медичні 
препарати коштують дуже дорого, у па-
цієнтів немає таких грошей. Вони беруть 
кредити, залазять в борги, щоб хоч якось 
вижити. Не знаходячи кошти, вони по-
мирають. 

«У моєї доньки Єви рідкісний вид епі-
лепсії. У 2 роки вона не тримає голову, 
не посміхається і терпить по 3-4 напа-
ди в день.  В Україні сотні тисяч людей з 
епілепсією. Вони потребують державних 
закупівель ліків, щоб отримати своє лі-
кування. Вже котрий місяць поспіль ми 
просимо у влади: не ріжте бюджет! Дай-
те хоч якійсь частині батьків побачити 
усмішку дитини і забути про приступи. 
Уряд бачить лише цифри на папері, які їм 
нічого не говорять. Проте за цими циф-
рами стоїмо ми, живі люди, побиті долею 
та обставинами. Не ріжте бюджет і життя 
моєї дитини та ще сотні тисяч таких паці-
єнтів»,— Нія Нікель, мама дитини з епі-
лепсією. 

 
Раніше пацієнтська спільнота надавала 

роз’яснення членам Уряду про важли-
вість додаткового фінансування охорони 
здоров’я  

Медики, пацієнти, активісти та небайдужі люди вийшли на мир-
ну акцію протесту «Обгризена кістка для медиків і пацієнтів: Ка-
бмін, досить зрізати бюджет на медицину» під будівлю Уряду з ви-
могою збільшити бюджет на охорону здоров’я на 2021 рік. Поліція 
не пускала медиків та пацієнтів навіть під стіни Кабміну. 


