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Сьогодні, 1 жовтня ЦВК зареєструвала 
13 кандидатів у народні депутати України 
на проміжних виборах народних депутатів 
України 31 жовтня 2021 року.

А саме: в ОВО № 184 (Херсонська об-
ласть) – Дмитра Васильєва, Юрія Колиха-
єва, Сергія Андрійовича Козиря, Геннадія 
Борисовича Лагуту, Геннадія Васильовича 
Лагуту як самовисуванців, Олександра По-
номарьова від Політичної партії “БЛОК 
ОПОЗИЦІЙНИХ СИЛ”; в ОВО № 197 
(Черкаська область) – Юлію Гершун, Вла-
дислава Володимировича Голуба (1992 р.н.), 

Вячеслава Володимировича Голуба (1984 
р.н.), Івана Степанця як самовисуванців, 
Тамару Звягінцеву від Української політич-
ної партії “Християнський рух”, Владис-
лава Пильника від Політичної партії “МО-
ГУТНЯ УКРАЇНА”, Сергія Чередніченка 
від політичної партії “ПАРТІЯ АНТОНА 
ЯЦЕНКА”.

Окрім того, ЦВК відмовила в реєстра-
ції кандидатів у народні депутати України 
Юрія Євсєєва, Владислава Савчука, Кирила 
Трубнікова, Андрія Бархатова, Станіслава 
Горбачова, Дениса Гончаренка, Дарта Вей-
дера, Юрія Путаса, Наталії Мельник, Ва-
лентина Зубова, Ірини Хуснаін, Володимира 
Вискварки, Олеся Пришви в ОВО № 184 та 
Дениса Желдака, Максима Войцеховського 
в ОВО № 197 на проміжних виборах народ-
них депутатів України 31 жовтня 2021 року.

Таким чином Комісія завершила процес 
реєстрації кандидатів у народні депутати 
України на проміжних виборах народних де-
путатів України 31 жовтня 2021 року.

БЮДЖЕТ – 2022: ВТРАЧЕНЕ І НАБУТЕ…

НА КИЇВЩИНІ МОЖНА БЕЗОПЛАТНО 
ОБСТЕЖИТИСЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

Як свідчить історія фінансів, бюджет 
не є інститутом, притаманним державі на 
всіх стадіях її розвитку. Поява державних 
бюджетів у їх сучасному вигляді, пов’язана, 
скоріше не з державними витратами 
і доходами як такими, а з введенням у 
фінансову діяльність держави економічного 
планування (складання кошторисів доходів 
і видатків на певний період). У перекладі з 
англійської бюджет означає «лантух».

Під час затвердження палатою громад 
в Англії в XVI - XVII ст. субсидії королю, 
перед закінченням засідання канцлер 
казначейства відкривав портфель, в 
якому зберігався папір з відповідним 
законопроектом. Це називалося 
відкриттям бюджету, в подальшому 
назву «портфель» було перенесено і на 
сам документ. З кінця XVII в. бюджетом 

стали називати документ, що містить 
затверджений парламентом план доходів і 
витрат держави. При цьому роль бюджетів 
у розвитку національної економіки різних 
країн змінювалася в різні періоди історії. 

До пакету безоплатних послуг для клієн-
тів проекту «Тобі слід знати про туберку-
льоз» включено комп’ютерну томографію 
(КТ). Відтепер дітям із сімей у складних 
життєвих обставинах безоплатно доступні 
чотири основних дослідження при вияв-
ленні латентної туберкульозної інфекції 
або туберкульозу: забір і дослідження 
мокротиння, туберкулінова проба та рент-
генограма за рахунок міського бюджету / 
в рамках програми медичних гарантій та 
комп’ютерна томографія (КТ) за рахунок 
бюджету проекту.

В рамках програми медичних гарантій 
або за рахунок місцевих програм підтрим-
ки клієнти медичних закладів можуть бе-
зоплатно скористатися такими послугами 

з діагностики туберкульозу як забір і дослі-
дження мокротиння, туберкулінова проба 
та рентгенограма. За рахунок бюджету 
проекту «Тобі слід знати про туберкульоз» 
тепер клієнти, якщо є необхідність, за 
направленням лікаря можуть проходити 
комп’ютерну томографію (КТ).

«У нас з’явилась можливість безкоштов-
но направляти дітей на таку додаткову 
доскональну діагностику як комп’ютер-
на томографія органів грудної клітини. 
Сподіваємося, що це дозволить виявити 
більше випадків туберкульозу у дітей» — 
коментує Ірина Пенькова, завідувачка 
дитячим амбулаторним відділенням про-
титуберкульозного диспансера №7 міста 
Харкова.

Проект здійснюється МГО «Соціальні 
ініціативи з охорони праці та здоров’я» за 
підтримки БФ «Альянс громадського здо-
ров’я» в рамках гранту Глобального фонду 
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 
малярією. А також у співпраці з обласними 
та місцевими центрами соціальних служб, 
лікувально-профілактичними закладами 
різних рівнів.

Продовження на стор.2

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

В УКРАЇНІ ПЕРЕРОБЛЕНО ПОНАД 
МІЛЬЙОН ТОН ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Станом на 27 вересня в Україні виготов-
лено 136,3 тис. т цукру та перероблено 1,09 
млн т цукрових буряків. Про це повідомляє 
«Укрцукор». В Україні сезон цукроваріння 
стартував 21 серпня. На звітну дату роз-
почали роботу 19 цукрових заводів у такій 
послідовності:

21 серпня — ТОВ «Панда» (Селищанський 
цукровий завод);

1 вересня — ТОВ «Продовольча компанія 
«Зоря Поділля» (Гайсинський цукровий 
завод);

3 вересня — ПрАТ «Червонський цукро-
вик»;

5 вересня — ТзОВ «Радехівський цукор» 
(Радехівське виробництво);

7 вересня — ПАТ «Саливонківський цу-
кровий завод»;

10 вересня — ТзОВ «Радехівський цукор» 
(Хоростківське виробництво);

13 вересня — ПрАТ «Продовольча компа-
нія «Поділля» (Крижопільський цукровий 
завод);

13 вересня — ТОВ «Цукорагропром» філія 
«Жданівський цукровий завод»;

13 вересня — ТОВ «Старокостянтинів-
цукор»;

15 вересня — ТОВ «Агрокомплекс «Зелена 
долина» (Томашпільський цукровий завод);

15 вересня — ТОВ «Сігнет-Центр»;
16 вересня — ПП «Ланнівський цукровий 

завод»;
19 вересня — ТОВ «Юзефо-Миколаївська 

АПК»;
21 вересня — ТОВ «Новомиргородський 

цукор» (Капітанівський цукровий завод);
23 вересня — ПАТ «Городище-Пустоварів-

ський цукровий завод» («Галс Агро»);
23 вересня — ТОВ «Шамраївський цукор»;
24 вересня — ТОВ «Цукорагропром» філія 

«Яреськівський цукровий завод»
26 вересня — ТзОВ «Радехівський цукор» 

(Чортківське виробництво)
26 вересня — ТОВ «Наркевицький цукро-

вий завод»
Нагадаємо, згідно із фітосанітарним моні-

торингом Держпродспоживслужби, понад 
40% цукрових буряків в Україні уражено 
церкоспорозом.

31 ЖОВТНЯ УКРАЇНА ОБИРАТИМЕ НОВИХ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Друга хвиля навчань з кібербезпеки, 
що фінансуються Європейським 
Союзом, відбулася в Києві 20-22 вересня 
для основних українських державних 
структур у сфері кібербезпеки. Понад 
50 представників Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, Служби безпеки 
(СБУ), Кіберполіції, Міністерства 
оборони та Національного банку 
(НБУ) взяли участь у тренінгу з 
моделювання протидії кібератакам. 
Тренінг включав сесію зворотного 
зв’язку з керівниками ключових 
органів кібербезпеки, які порушили 
питання ефективної організації 
реагування на кібератаки. Особлива 
увага була приділена співпраці між 

основними українськими гравцями у 
сфері кібербезпеки.

«Такі навчання – унікальна 
можливість в умовах, наближених 
до реальних, відпрацювати сценарії 
реагування на кібератаки та  
забезпечити злагоджену роботу команд, 
підвищити навички реагування на 
кіберінциденти», – заявив заступник 
голови Держспецзв’язку Віктор Жора.

ЄС ВЧИТЬ УКРАЇНУ 
ЯК ЗАХИЩАТИ СВІЙ 
КІБЕРПРОСТІР

Продовження на стор.3
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НА КИЇВЩИНІ НОВІ ПРИКОРДОННІ ЗНАКІ 
ДЛЯ ДЕМАРКАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКОГО КОРДОНУ

На ділянку відділу прикордонної служби 
«Іванків» доставлено чергову партію з 50-
ти прикордонних стовпів, призначених 
для демаркації держкордону між Украї-
ною та Республікою Білорусь.
Нові прикордонні знаки виготовлені на 
Харківщині з металопластику за  сучас-
ними технологіями, що забезпечує їх 
тривалу експлуатацію без додаткового 
обслуговування.
Знаки виготовляються двох типів. 

Перший – з українською символікою 
– для встановлення, як правило, на тих 
ділянках, де лінія державного кордону 
проходить ріками, каналами, іншими 
водоймами. Другий – спільні прикор-
донні знаки з українською та білорусь-
кою символіками – для встановлення, 
як правило, для позначення держкор-
дону на суші. 
Завдання з винесення лінії державного 
кордону на місцевість відповідно до 
матеріалів делімітації і встановлення 
прикордонних знаків покладено на Дер-
жгеокадастр.
Прикордонне відомство відповідальне за 
дотримання режиму державного кордо-
ну під час виконання заходів, пов’язаних 
із демаркацією державного кордону, а та-
кож забезпечення елементами прикор-
донних знаків та супутніми матеріалами.
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В епоху класичного капіталізму держава прак-
тично не втручалася в господарську діяльність 
суб’єктів економіки. У ті часи в провідних західних 
країнах через державний бюджет перерозподіляло-
ся лише  близько 10% ВВП. У другій половині XX 
в. бюджет перетворився на потужний регулятор 
макроекономіки різних країн. В даний час в захід-
них країнах через бюджет перерозподіляється від 
третини до половини усього ВВП. 

Зміст бюджету як економічної категорії зво-
диться до того, що державний бюджет визначає 
грошові відносини, пов’язані з утворенням і ви-
користанням централізованого фонду грошових 
ресурсів країни і як економічна категорія вибудо-
вує систему імперативних грошових відносин між 
державою та іншими суб’єктами господарювання у 
процесі утворення основного загальнодержавного 
фонду грошових коштів спрямованих на задово-
лення найбільш важливих, на даному етапі, потреб 
суспільного розвитку.

Що рік наступний нам готує?
Цього року Кабінет міністрів України, вирішив 

віддати на розгляд депутатам проект головного 
кошторису країни в останній відведений для цього 
день - 15 вересня. На сайті Ради законопроект зна-
читься під номером 6000, але текст документу поки 
Урядом не опублікований. Втім, деякі бюджетні 
орієнтири відомі вже зараз: одна з найважливіших 
новацій бюджету, заснованої на указі президента, 
- це встановлення мінімальної зарплати лікарів 
на рівні 20 тисяч гривень, а мінімальної зарплати 
середнього медперсоналу - на рівні 13,5 тисячі гри-
вень, принаймні про це повідомив  Прем’єр - мі-
ністр Денис Шмигаль. А відтак, середня зарплата 
лікаря в наступному році перевищить 22,5 тисячі 
гривень. В цілому ж середньомісячна зарплата в 
Україні в наступному році складе майже 15,5 тисячі 
гривень. Але тут є хитрість: коли чиновники гово-
рять про середню зарплату, то мова йде про суми 
до сплати податків. Тобто лікар на руки в середньо-
му буде отримувати не 22,5, а близько 18,1 тисяч 
гривень, після сплати ПДФО (18%) і військового 
збору (1,5%). Крім того, коли мова йде про середні 
зарплати, то цей показник у нас трохи завищений 
за рахунок великих зарплат в секторі АйТі, фінан-
сів, зарплат у державному секторі тощо, які частіше 
потрапляють в статистику. Тому краще орієнтува-
тися на так звані медіанні зарплати, які в серед-
ньому на 30-40% нижче, ніж офіційні показники.  
Згідно з проектом бюджету, який втім фахівці ще 
не бачили, доходи держбюджету в 2022 році скла-
дуть 1277 мільярдів гривень, що на 161 млрд більше 
в порівнянні з 2021 роком. Витрати держбюджету 
складуть 1465 мільярдів. Інфляція закладається на 
рівні - 6,2%, ВВП - 5368 мільярдів с дефіцитом - 
188 млрд. гривень, з яких на погашення та обслу-
говування держборгу піде аж 560 мільярдів наших 
з вами гривень.

Бюджет: наука і політика
Але експертне співтовариство, сьогодні задаєть-

ся окрім фінансових показників бюджету, ще й пи-
таннями, так би мовити, наукового та політичного 
характеру. І вони виглядають навіть більш актуаль-
ними, аніж сухі цифри. Адже процес вирішення 
пріоритетних завдань розвитку сучасного суспіль-
ства, за допомогою раціонального управління 
державними фінансами, вимагає впровадження 
інтегрованого механізму програмного бюджету-
вання, який, якраз покликаний ефективно забез-
печувати досягнення стратегічних цілей соціаль-
но-економічного розвитку українських територій. 
Але даний механізм часто функціонує формально 
і, як і раніше, залишається орієнтованим на «осво-
єння» бюджетних коштів, а не на досягнення свого 
кінцевого результату – забезпечення того самого 
розвитку. Важливість вирішення питання про ре-
алізацію програмно-цільових принципів органі-

зації бюджетного процесу в Україні визначається 
необхідністю оптимального витрачання обмеже-
них державних фінансів. Тоді як, багато питань в 
сфері управління цими ресурсами залишаються 
поза науковим аналізом і осмисленням. Сюди на-
кладаються проблеми політичного характеру: це 
можливо перший український бюджет, який при-
ймається в умовах, коли відсутня програма Уряду, 
адже Верховна рада України відмовилася її затвер-
джувати ще минулого року. Відтак, на підставі яких 
документів формувалась ідеологія бюджету ниніш-
нього року – нікому невідомо, годі й говорити про 
якісь науковий підхід до цього процесу. 

Бюджетні перспективи – світовий досвід
Все це відбувається на тлі у цілому оптимістич-

них прогнозів у світовій економіці: рівень ви-
трат, збільшених на період пандемії і кризи, буде 
поступово знижуватися. Щоправда визначення 
термінів, коли це має статися, - один з головних 
викликів для фіскальної політики всіх країн світу 
на найближчі роки. Державні витрати всіх країн 
в світі - як розвинених, так і країнах, що розвива-
ються - у 2020 році різко зросли на тлі боротьби з 
пандемією COVID-19 і супутньою економічною 
кризою. У розвинених країнах на боротьбу з пан-
демією витратили близько 17% від ВВП, в країнах 
із середнім доходом ця цифра склала в середньому 
- 4% від ВВП, а в найменш розвинених країнах - 
1.6%. Значний антикризовий обсяг державних і 
наднаціональних витрат, що виходять за рамки 
запланованих бюджетів і законодавчих обмежень, 
ставить питання про ту чи іншу форму бюджетної 
консолідації. Поступово бюджети держав будуть 
знижувати рівень витрат, проте є велика небезпе-
ка знизити витрати занадто рано, коли економіка 
ще не відновилася - як це сталося після глобаль-
ної фінансової кризи 2008-2009 років. Визначен-
ня терміну скорочення державних витрат - один 
з найважчих аспектів фіскальної політики всіх 
країн світу на найближчі кілька років. Європей-
ський союз, відповідно до програми «ЄС Нового 
покоління» (NextGenerationEU), в рамках якої 
існує Фонд відновлення і стійкості (Recovery and 
Resilience Facility), планує здійснювати витрати до 
2022 року. Дослідження Єврокомісії показують, що 
країни ЄС знаходяться на самому початку виходу 
з кризи. Передбачається, що країни-члени також 
почнуть переглядати свої державні витрати на по-
чатку 2022 року і скорочувати їх на основі оцінки 
епідеміологічного відновлення та ризиків фіскаль-
ної стійкості. 

Що робити Україні?
Тож, як бачите, у всьому цивілізованому світі 

існують, прийняті у синергії усієї влади,  програ-
ми та стратегії, які роками працюють,  формую-
чи державну бюджетну політику з урахуванням 
форс-мажорів. Чого, на жаль, не можна сказати 
про українську владу.  Вочевидь, ми потребуємо, не 
лише програми Уряду (це навіть не обговорюєть-
ся), але й чіткого, обговореного у експертному се-
редовищі Загальнонаціонального плану дій, який 
би забезпечував відновлення зайнятості і доходів 
населення, зростання економіки і довгострокові 
структурні зміни в економіці. Такий документ, по-
винен містити читкий план заходів, розроблених 
з метою забезпечення макроекономічної і фінан-
сової стабільності параметрів бюджетної системи, 
яка  в міру стабілізації економічної ситуації буде 
автоматично приводитися до стійкого рівня. 

Партія промисловців і підприємців України 
постійно бере участь у антикризових заходах і має 
велику кількість пропозицій що формування тако-
го документу. Ми вже маємо, розроблені заходи з 
активної політики щодо зайнятості та відновленню 
доходів населення, а також відновлення та розвит-
ку сектора індивідуального малого та середнього 
підприємництва, як істотно потерпілого від ка-
рантинних заходів і водночас вкрай важливого для 
забезпечення подальшого економічного зростання 
і зайнятості населення.

Закриття економіки, скорочення виручки бізне-
су об’єктивно ведуть до скорочення інвестиційної 
активності. Висока невизначеність щодо тривало-
сті пандемії і обмежувальних заходів і, як наслідок, 
зростання невизначеності щодо платоспромож-

ності контрагентів і клієнтів фінансових інститу-
тів, є фактором, здатним негативно вплинути на 
швидкість відновлення економіки та інвестиційну 
активність. Відповідно, першим завданням україн-
ського Уряду є запуск нового інвестиційного циклу 
і комплексу заходів, які стимулюють інвестиції.

З метою боротьби з поширенням коронавиру-
сной інфекції тимчасово були закриті деякі галузі 
(туризм, побутові послуги, пасажирські перевезен-
ня та інші). Відновлення цих галузей не відбудеть-
ся автоматично при відкритті економіки. За період 
призупинення діяльності в економіці сформувався 
негативний портфель реструктурованих кредитів і 
відкладених платежів, а також нових кредитних зо-
бов’язань. Це створює ризики збільшення частки 
«поганих» боргів, розгортання ланцюжка неплате-
жів в економіці, що може привести до проблем в 
галузях, які продовжують роботу, додаткового зни-
ження податкових надходжень. 

Крім того, структурні зміни споживчого по-
питу, як світового, так і внутрішньо українського, 
можуть уповільнювати вплив на відновлення ряду 
секторів (розваги і дозвілля, туристична сфера, ін-
дивідуальні послуги населенню тощо). Характер 
таких структурних змін, на даний момент до кінця 
незрозумілий. Відповідно, заходи з відновлення 
постраждалих секторів повинні враховувати ці 
фактори і бути включені до програми Уряду, яку 
вкрай і у найкоротші терміни потрібно прийняти.

Нові виклики, але й нові можливості
У той же час економічні обмеження пов’язані з 

поширенням коронавірусной інфекції і стан сві-
тових ринків створили і ряд нових можливостей 
для економіки України. Розвиток нових форм за-
йнятості та навчання, насамперед, дистанційних, 
створюють потенціал для кардинальних структур-
них змін на ринку праці, у сфері освіти і переква-
ліфікації. Можливо істотне підвищення гнучкості 
ринку праці і освіти як з боку попиту, так і з боку 
пропозиції. Зросла швидка і багато в чому саморе-
гульована системи освіти і перекваліфікації близь-
ка до потреб української економіки. 

Прийняті в період жорстких обмежень заходи 
зі спрощення адміністративних процедур, ска-
сування або перенесення термінів вступу в силу 
регуляторних норм, створили хорошу основу для 
подальшої оптимізації регулювання в багатьох сек-
торах українського бізнесу.

Перехід підприємств і організацій на віддалену 
роботу, вимоги з самоізоляції призвели до приско-
реної цифровізації як в державному, так і в приват-
ному секторі. Цифровізація може стати драйвером 
технологічного прориву, зростання продуктивнос-
ті праці в багатьох секторах індустрії. Заходи щодо 
стимулювання технологічного розвитку в цілому 
і цифровізації різних галузей і сфер економіки як 
найважливішого елемента такого розвитку будуть 
не просто сприяти прискоренню відновлення 
економіки України, але і принципово нової якості 
стійкого економічного зростання за межами періо-
ду відновлення.

У т ой же час. регіоналізація світової економіки, 
тимчасові розриви в ланцюгах поставок сукупно 
з ослабленням гривні створили сприятливі умо-
ви для імпортозаміщення, а також потенційно 
створили нові експортні ніші. Реалізація заходів з 
підтримки імпортозаміщення та експорту, в тому 
числі оптимізація регулювання в цій сфері, також 
можуть дозволити забезпечити як швидке від-
новлення, так і подальший розвиток. У туризмі, 
в умовах обмежень на міждержавні переміщення 
посилився попит на безпечний і якісний відпочи-
нок всередині країни, як для наших співгромадян, 
так і іноземних мандрівників, які відкрили для себе 
красоти нашої землі.

Важливо зазначити, що поширення корона-
вирусной інфекції сформувало нові вимоги до 
стійкості сфери охорони здоров’я. Були виявлені 
сильні і слабкі сторони вітчизняної системи охоро-
ни здоров’я. Це створює можливості для істотного 
поліпшення цієї індустрії, забезпечення санітар-
но-епідеміологічного благополуччя населення, 
розвитку пов’язаних галузей.

Одним словом, можливості є, потрібно лише 
по-державницькі підходити для їх використання.

БЮДЖЕТ – 2022: ВТРАЧЕНЕ І НАБУТЕ…
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Всього зареєстровано 45 кандидатів у народні 
депутати України – 31 особу висунуту політични-
ми партіями та 14 самовисуванців.

В ОВО № 184 (Херсонська область) зареєстро-
вано 19 кандидатів: Катерину Одарченко, Андрія 
Помазана, Ігоря Токовенка, Олега Баркаренка, 
Геннадія Миколайовича Лагуту, Сергія Матвій-
чука, Тетяну Лазареву, Володимира Берислав-
ського, Ігоря Йосипенка, Михайла Мельника, 
Максима Негрова, Сергія В’ячеславовича Кози-
ря, Ганну Живцову, Дмитра Васильєва, Юрія Ко-
лихаєва, Сергія Андрійовича Козиря, Геннадія 
Борисовича Лагуту, Геннадія Васильовича Лагуту, 
Олександра Пономарьова.

В ОВО № 197 (Черкаська область) – 26 кан-

дидатів: Андрія Іллєнка, Богдана Панкевича, Ан-
тона Подчапка, Сергія Василюка, Віталія Олек-
сандровича Войцехівського (1967 р.н.), Наталію 
Степушенко, Олену Козачук, Вячеслава Резні-
кова, Леоніда Даценка, Григорія Козьму, Романа 
Сущенка, Руслана Алексіюка, Романа Коніжая, 
Петра Кур’ята, Дмитра Кухарчука, Андрія Ло-
бунця, Віталія Олександровича Войцехівського 
(1972 р.н.), Владислава Володимировича Голу-
ба (1983 р.н.), Тетяну Радченко, Юлію Гершун, 
Владислава Володимировича Голуба (1992 р.н.), 
Вячеслава Володимировича Голуба (1984 р.н.), 
Івана Степанця, Тамару Звягінцеву, Владислава 
Пильника, Сергія Чередніченка.

Загалом до ЦВК було подано 74 заяви про ре-

єстрацію кандидатами в народні депутати, на 29 
з них Комісія відповіла відмовою. Основні під-
стави – не внесення грошової застави у визначе-
ному законом розмірі та невідповідність поданих 
документів вимогам виборчого законодавства.

31 ЖОВТНЯ УКРАЇНА ОБИРАТИМЕ НОВИХ 
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

ДТЕК Мережа та благодійний фонд 
Shakhtar Social відкрили у Броварах, що 
на Київщині, футбольну секцію для ді-
тей з інвалідністю в рамках проєкту «Да-
вай, грай!». Про це пише Четверта студія 
з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Проєкт спрямований на розвиток 
масового дитячого аматорського спор-
ту, а також допомагає соціалізувати ін-
клюзивні групи дітей. Загалом більше 
300 дітей з інвалідністю вже тренуються 
в 9 містах України.

Інклюзивна футбольна група для ді-
тей запрацювала в Броварах на базі фут-
больної школи «Шахтар». Тепер хлопці 
й дівчата у віці від 7 до 12 років зможуть 
безкоштовно відвідувати заняття з фут-
болу.

«Давай, грай!» – унікальний проєкт. 
У 2018 році він стартував у форматі ло-
кальної ініціативи. На сьогодні ж в ньо-
му вже взяли участь майже 6 тисяч дітей 
з 42 населених пунктів, які тренуються 
на 73 футбольних майданчиках. Про-
єкт підтримують бізнеси, які входять 
до складу ДТЕК. Поширювати «Давай, 
грай!» на Київську область допомагає 
ДТЕК Київській регіональні мережі, 
що входить до складу операційного хол-
дингу ДТЕК Мережі.

«ДТЕК Київські регіональні мережі 
продовжив ініціативу, яку чотири роки 

тому започаткувала компанія ДТЕК 
разом з ФК Шахтар та благодійним 
фондом Shakhtar Social. Сьогодні ми 
вперше відкриваємо інклюзивну групу 
для занять футболом в рамках проєк-
ту «Давай, грай!» у Броварах. Головна 
цінність цього проєкту в тому, що він 
допомагає залучати дітей до спорту і, в 
тому числі, сприяє соціалізації дітей з 
інвалідністю», – зазначив генеральний 
директор ДТЕК Київські регіональні 
мережі Віталій Шайда.

Він підкреслив, що ДТЕК – на-
дійна та відповідальна компанія, яка 

трансформує свій бізнес відповідно до 
Нової Стратегії ДТЕК 2030, заснованої 
на принципах ESG та відповідальності 
бізнесу за досягнення цілей Сталого 
розвитку Глобального Договору ООН. 
У компанії працює майже три тися-
чі людей з інвалідністю. У свою чергу 
ДТЕК Київські регіональні мережі ак-
тивно впроваджує цифрові і інклюзивні 
сервіси для клієнтів, щоб послуги були 
максимально доступними. Це і кнопка 
зв’язку для людей зі слабким слухом 
на сайті оператора системи розподілу, і 
пандуси в центрах обслуговування клі-
єнтів, тощо.

«Одним з важливих напрямків нашої 
роботи є підтримка та розвиток талано-
витої молоді. У партнерстві із Shakhtar 
Social ми реалізуємо проєкт «Давай, 
грай!», завдяки якому створюємо без-
бар’єрне середовище, яке допомагає 
реалізувати право кожної дитини на 
рівні можливості, закладене у Конвенції 
ООН про права дитини. Вже більше 300 
дітей відвідують інклюзивні групи «Да-
вай, грай!». Тепер така група доступна і 
для юних спортсменів Броварів. ДТЕК 
повністю підтримує цінності проєкту 
– командний дух, повагу правил та ін-
ших учасників, почуття взаємовиручки 
й дисциплінованість», – зазначила ди-
ректорка з персоналу, соціального роз-
витку та екології ДТЕК Олена Семич.

ДТЕК та благодійний фонд Shakhtar 
Social забезпечили юних спортсменів 
всім необхідним для тренувань. З дітьми 
працюватиме кваліфікований тренер-
ський склад, який проходить спеціаль-
не навчання принципам інклюзії. До 
секції вже записалися 17 дітей. У день 
відкриття групи відбулося перше трену-
вання юних спортсменів з футболістом 
ФК Шахтар Марлосом. У фіналі юні 
гравці отримали подарунки та взяли 
участь в автограф-сесії із зіркою фут-
больного клубу.

«Давай, грай!» – наймасовіший соці-
альний проєкт, спрямований на розви-
ток аматорського масового спорту і здо-
рового способу життя в Україні. Я радий 
в ньому брати участь і хочу подякувати 
організаторам – благодійному фонду 
Shakhtar Social, ФК Шахтар та ком-
панії ДТЕК. І в першу чергу за те, що 
вони допомагають дітям з інвалідністю 
долати бар’єри і сприяють їхньому за-

лученню до спорту», – прокоментував 
футболіст ФК Шахтар Марлос.

ДТЕК разом з іншими бізнесами під-
писав декларацію «Бізнес без бар’єрів», 
яка є ініціативою Першої леді Олени 
Зеленської щодо впровадження і поши-
рення в Україні принципів безбар’єр-
ності. Компанія реалізовує ці принципи 
як всередині компанії, так і для клієнтів 
та громад, де знаходяться підприємства 
компанії. Створення чергової футболь-
ної секції для дітей з інвалідністю в рам-
ках проєкту «Давай, грай!» стала однією 
з таких ініціатив.

Довідка “Нової Доби”:
В Київській області ДТЕК представле-

ний бізнесом з розподілу електроенергії та 
експлуатації електромереж – ДТЕК Ки-
ївські регіональні мережі, що входить до 
операційного холдингу ДТЕК Мережі. Як 
соціально відповідальний бізнес, компанія 
інвестує в розвиток та покращення яко-
сті життя громади. У 2020 році інвести-
ції компанії склали 342 млн грн. Ці кошти 
було спрямовано на розвиток енергоінф-
раструктури та екосистеми сучасного 
клієнтського сервісу, який в тому числі 
передбачає безбар’єрність в отриманні 
послуг для всіх клієнтів компанії.

У БРОВАРАХ ВІДКРИЛИ ІНКЛЮЗИВНУ ГРУПУ ДЛЯ ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ

Продовження, початок на стор. 1

Танель Танг, член Групи підтримки України 
ЄС, приїхав до Києва для участі у сесії зворотно-
го зв’язку 22 вересня. «Потрібні спільні зусилля 
для посилення обізнаності українського кібер-
простору та органів державної влади щодо кі-
бербезпеки, – сказав пан Танг. – Успіх України у 
цифровій трансформації залежить від безпечних 
та надійних цифрових інструментів та зв’язків. 
Залучаючи найкращі знання та експертів ЄС, ми 

допомагаємо підготувати українських експертів із 
кібербезпеки до нових викликів».

Навчання в межах проєкту EU4DigitalUA, що 
фінансується ЄС, були проведені естонською 
Академією електронного врядування (eGA) у 
середовищі моделювання естонської компанії 
CybExer Technologies OÜ.

«Надання належного навчання фахівцям з ІТ 
та кібербезпеки є важливим як ніколи. Тільки 
теоретичного підходу до освіти недостатньо. Ми 
раді надати українським урядовим експертам 
нові технологічні рішення з Естонії, які забезпе-
чують просунуті методи навчання у віртуальному 
середовищі. Кібербезпека потребує постійних 
тренувань для підтримки розвитку країни», – за-
значила Мерле Майгре, організаторка навчань з 
eGA.

Навчання проводилося за методом «живого 
вогню». Учасники були розділені на сині та чер-
вону команди. Сині команди були сформова-

ні з фахівців основних українських державних 
структур у сфері кібербезпеки. Червона команда 
організаторів здійснювала інтенсивну атаку в ре-
альному часі проти віртуальної інфраструктури 
синіх команд. Кожна синя команда мала оцінити 
кризу й забезпечити захист та ефективність служб 
і мереж під час кібератак. 

Довідкова інформація:
Проєкт EU4DigitalUA фінансується Євро-

пейським Союзом і продовжує роботу проєкту 
EGOV4UKRAINE, реалізованого у  2016—2021 
роках у межах програми «U-LEAD з Європою». 
Маючи бюджет 20,5 млн євро, EU4DigitalUA орієн-
тований на подальший розвиток інфраструктури 
цифрового уряду, державних електронних послуг, 
кібербезпеки та захисту даних. Проєкт спільно ре-
алізується у 2020—2024 роках естонською Акаде-
мією електронного врядування (eGA) та іспанською 
фундацією FIIAPP. Подальша інформація доступна 
на сайті тa Facebook проєкту.

ЄС ВЧИТЬ УКРАЇНУ ЯК ЗАХИЩАТИ СВІЙ КІБЕРПРОСТІР



44 НОВА ДОБАНОВА ДОБА

«Детальний план території земельної 
ділянки загальною площею 1,4876 га 
в селі Крюківщина Бучанського райо-
ну Київської області» розробленого 
на підставі рішення Вишневої міської 
ради Бучанського району Київської 
області від 27 травня 2021 року № 
1-01/VI8-44 та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку до нього.
Замовник: Виконавчий комітет Ви-

шневої міської ради.
Розробник: Проектний інститут 

Служби безпеки України, м. Київ.
Орган, що прийматиме рішення 

про затвердження ДДП: Вишнева 
міська рада.
Детальний план території (далі 

ДПТ) розроблений з метою: 
уточнення положень генерального 

плану с.Крюківщина (планувальної 
структури та функціонального ви-
користання території); визначення 
містобудівних умов та обмежень; 
визначення потреб в установах та 
об’єктах обслуговування, місць їх 
розташування; визначення напря-
мів, черговості та обсягів подальшої 
діяльності щодо попереднього про-
ведення інженерного забезпечення 
території; створення транспортної 

інфраструктури та розміщення місць 
паркування т/з; охорони та поліп-
шення навколишнього середовища 
та ін.
Склад та зміст містобудівної до-

кументації відповідає ДБН - Б.1.1-
14:2012 «Склад та зміст детального 
плану території». 
Мета стратегічної екологічної 

оцінки проекту детального плану 
території земельної ділянки за-
гальною площею 1,4876 га в селі 
Крюківщина Бучанського району 
Київської області:
сприяння сталому розвитку шляхом 

забезпечення охорони довкілля, без-
пеки життєдіяльності населення та 
охорони його здоров’я; інтегрування 
екологічних вимог під час розроблен-
ня та затвердження документів дер-
жавного планування (далі – ДДП). 
Необхідність проведення транскор-

донних консультацій щодо проекту 
ДДП відсутня.
Наявна екологічна інформація, у 

тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується документа 
державного планування наведена у 
звіті про стратегічну екологічну оцін-
ку проекту ДДП, а також розміщена 

на офіційних веб-сайтах органів ви-
конавчої влади у сфері охорони на-
вколишнього природного середови-
ща та охорони здоров’я.
Ознайомитися з проектом ДПТ мож-

ливо в приміщенні Вишневої міської 
ради, за адресою: 08132, Київська 
обл., Бучанський район, м.Вишневе, 
вул. Святошинська, 29 та на офіцій-
ному веб сайті vyshneve-rada.gov.ua.
Відповідальна особа за забезпечен-

ня організації розгляду пропозицій: 
Черній В.П., начальник відділу мі-

стобудування та архітектури вико-
навчого комітету Вишневої міської 
ради. Тел. (04598) 5-15-93. 
Зауваження та пропозиції прийма-

ються у письмовому вигляді за адре-
сою: 08132, Київська обл., м. Вишне-
ве, вул. Святошинська, 29 протягом 
30 днів з дня оприлюднення пові-
домлення: з «2» жовтня 2021 р. по 
«31» жовтня 2021 р. включно. 
Громадські слухання (презентація) 

проекту містобудівної документації 
та стратегічної екологічної оцінки до 
нього відбудеться за адресою: вул. 
Святошинська, 29, м. Вишневе, у 
приміщенні міської ради «26» жовтня 
2021 р. о 12:00 год.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості 

у проекті містобудівної документації: 


