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Згідно з даними аналітики кадрового 
порталу grc.ua та відділу екноміки газети 
«Нова Доба», третій квартал 2021 року 
завершився із позитивною динамікою. Кіль-
кість вакансій та резюме не суттєво, але 
збільшилась.

Серед найбільш затребуваних робото-
давцями категорій третього кварталу 2021: 

«Продажі» (18,2% усіх актуальних вакан-
сій на сайті grc.ua), «ІТ-сфера» (12,3%), 
«Медицина та фармацевтика» (7,2%). Та-
кож роботодавці активно шукали фахівців 
з транспорту та логістики й банківських 
співробітників. Найменше відкритих ва-
кансій у третьому кварталі 2021 року було 
для спеціалістів зі сфер: «Спорт, фітнес» 
(0,4%), «Інсталяція» (0,6%), «Страхуван-
ня» (0,2%), «Видобуток сировини» (0,3%) 
та «Державна служба» (0,1%).

Лідерами за зростанням кількості ва-
кансій у третьому кварталі, порівняно 
із другим, стали одразу дві профсфери: 
«Банки, інвестиції, лізинг» (+1,4%) та 
«Робітничий персонал» (+1,1%). Серед 
банківських працівників найбільший 
попит на касирів, операціоністів та інка-
саторів. Середня компенсація категорії у 
третьому кварталі становила близько 25 
тис. грн.

БАЗОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ДОХІД – ОСНОВА 
ЩАСТЯОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИПОСИЛЕНІ ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ НОРМИ 

НА КИЇВЩИНІ, ПЕРЕДБАЧЕНІ «ЧЕРВОНОЮ» 
ЗОНОЮ, ТЕПЕР ДІЙШЛИ 

І ДО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Сучасний капіталістичний суспіль-

ний лад західної цивілізації досягнув 
вершини свого розвитку і очевидно 
занепадає. Пандемія Covid-19 ще 
більше загострила як економічні, так 
і фінансові проблеми. Цифровізація 
виробничих процесів, автоматизація і 
роботизація виробництва призводить 
до ліквідації робочих місць, а відтак, 
до зменшення бази оподаткування, 
що призводить до руйнування наявних 
інституцій соціального забезпечення. 
Як основу соціального компоненту 
нового суспільного ладу, впродовж 
останніх десятиріч, розглядають 
базовий або безумовний соціальний 
дохід як один зі способів розподілу 
суспільних благ та форму соціального 
забезпечення. Ми розглядаємо БСД 
крізь призму щастя громадян України. 
Головним завданням уряду повинно 
стати усування з життя громадян 
факторів соціального дискомфорту. 
Базовий соціальний дохід як пасивний 
дохід забезпечує відчуття гідності 
громадянина, створює сприятливі 
умови для самореалізації людини, 

зміцнює національну ідентичність, 
забезпечує економіку і українського 
товаровиробника платоспроможним 
споживачем. Єдина цифрова 
фіскально-облікова платіжна 
система розглядається як інструмент 
запровадження базового соціального 
доходу. ЄЦФОПС ліквідує корупційні 
схеми і слугує основою нової соціальної 
справедливості.

Ключові слова: базовий соціальний 
дохід, щастя, новий суспільний лад, 
Єдина цифрова фіскально-облікова 
платіжна система.

Тож із 13 листопада, віль-
но користуватись автобусами, 
маршрутками та електричками 
зможуть тільки ті пасажири, які 
матимуть при собі один із доку-
ментів: “COVID”-сертифікат, не-
гативний результат ПЛР- чи екс-
прес-тесту, отриманий не пізніше 
як за 72 години до дня поїздки, 
або довідку про одужання, чин-
ність якої буде підтверджена за 
допомогою Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, 
зокрема «Дії».  Про це сьогодні, 

10 листопада, повідомив очіль-
ник Київщини Василь Володін 
за результатами позачергового 
засідання обласної комісії з пи-
тань ТЕБ і НС. «Ми розуміємо, 
наскільки важливо жителям при-
столичного регіону мати якісне 
транспортне сполучення, тому 
громадський транспорт в межах 
області та до Києва продовжить 
курсувати за звичайним графі-
ком, але з певними обмеженнями. 
Акцентую, що коли Київщину 
тільки ввели до «червоної» зони, 
роботу транспорту ми не обме-
жували жодним чином. Але далі 
відтягувати цей момент уже не 
було можливості», – підкреслив 
Василь Володін. Діяти обмеження 
будуть до того моменту, поки об-
ласна комісія з питань ТЕБ і НС 
не винесе окремого рішення про 
їх скасування.

Продовження на стор.2

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗМІНЮЄ НАЗВУ 

відтепер він називається офі-
ційно – Державний податковий 
університет, який перебуває у 
сфері управління Міністерства 
фінансів України.

Такі зміни відбуваються через 
процес реорганізації шляхом 
приєднання Університету дер-
жавної фіскальної служби Укра-
їни до Державного податкового 
університету (ДПУ), відповідно 
до розпорядження Кабінету Мі-
ністрів України «Про утворення 
Державного податкового уні-
верситету» від 06 жовтня 2021 
року № 1202-р. (https://www.
kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-
d e r z h a v n o g o - p o d a t k ovo g o -
universitetu-i061021-1202)

Хоч університет і називатиметь-
ся Податковим, проте тут здобу-
вають актуальні знання та отри-
мують омріяні професії не лише 
ті, хто контролює наповнення 
бюджету нашої країни, а й багато 
інших фахівців, серед яких: еко-
номісти, фінансисти, аналітики, 
юристи, менеджери, перекла-
дачі, спортсмени, журналісти, 
ІТ-спеціалісти, психологи та ре-
абілітологи. Заклад вищої освіти 

здійснює підготовку фахівців за 
трьома рівнями вищої освіти, 
має 100-річну історію, а також 
є рідною Альма-матер для бага-
тьох поколінь студентів, випус-
кників та співробітників. 

Відмітимо, що всі студенти та 
інші особи, які навчаються в Уні-
верситеті державної фіскальної 
служби України, продовжують 
навчання в Державному подат-
ковому університеті за обраними 
спеціальностями та джерелами 
фінансування, будуть автома-
тично переведені на навчання 
до ДПУ. 

Віримо, що наш колектив і на-
далі зберігатиме та примножу-
ватиме славні традиції закладу, а 
також реальними справами під-
вищуватиме його престиж.

ДЕ ПРАЦЮВАТИ І ЗА ЯКУ ЗАРПЛАТУ? 
ЯКУ РОБОТУ ШУКАЮТЬ УКРАЇНЦІ

Завершив свою 2-денну роботу 18 з’їзд 
Всеукраїнського Лікарського Товариства 
(ВУЛТ), найстарішого і найпотужнішого 
громадського об’єднання лікарів України. 
В роботі з’їзду прийняли участь близько 5 
тисяч лікарів.

Процес об’єднання лікарів, ме-дсестер 
інших працівників медичної галузі – 
набирає обертів. І сьогодні, у складні часи 
пандемії KOVID19, є дуже важливим аби 
цей процес перетікав у створення нових 

ефективних механізмів для суспільно-
державного управління медичною 
галуззю із передачею державою низки 
своїх функцій професійним медичним 
організаціям. 

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО: 
ПРОЦЕС ОБ’ЄДНАННЯ 
ЛІКАРІВ НАБИРАЄ ОБЕРТІВ.
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ПІД КИЄВОМ СТВОРИЛИ НАЙДОВШИЙ 
«ПАРКАННИЙ РОЗПИС»

У Боярці Київської області за-
фіксовано новий рекорд України 
– «Найдовший декоративний роз-
пис на паркані». Про це на своїй 
сторінці у соцмережі повідомляє 
керівник Національного реєстру 
рекордів України Лана Вєтрова.
За словами Вєтрової, ідея проєкту 

полягала в тому, щоб перетворити 
довжелезну бетонну стіну навколо 
підприємства «Вентс» на художній 
арт-об’єкт. Для цього до творчості 
було залучено понад півсотні дітей 
від 6 до 14 років, які дали волю 
своїй фантазії. – пише https://
iviche.com
«Отримавши для творчості 300 кг 
фасадних акрилових фарб, діти 
почали малювати те, що викликає 
у них позитивні емоції. Експери-
мент вдався! Розпис на паркані за 
місяць перетворився на справжню 
арт-галерею просто неба, яка й 
номінована на рекорд. Довжина 
безперервного розпису становить 
246 метрів», – написала Вєтрова.

Аналітика «Нової Доби»
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Сучасний капіталістичний суспільний лад західної ци-
вілізації досягнув вершини свого розвитку і, очевидно, за-
непадає. Пандемія Covid-19 ще більше загострила, як еко-
номічні, так і фінансові проблеми. Особливо це відчутно 
в соціальній сфері. Цифровізація виробничих процесів, 
автоматизація і роботизація виробництва, призводять до 
ліквідації робочих місць і цілих галузей виробництва, а 
відтак до зменшення бази оподаткування, внаслідок чого 
руйнуються наявні інституції соціального забезпечення: 
пенсійна система, медична, освітня, захист малозабезпе-
чених верств населення. Сучасні технологічні можливості 
руйнують існуючий суспільний лад, поглиблюючи прірву 
між жменькою супербагатих, багатих і рештою насе-
лення, значна частина якого вже знаходиться за межею 
бідності. Провідні політики і економісти cвіту зайняті 
пошуком виходу з ситуації, яку посилює безкінечна низка 
економічних, фінансових і політичних криз, а зараз і пан-
демія коронавірусу.

Сучасні виробничі технології дають можливість забез-
печити людство всім необхідним для ситого, безбідного 
життя. Проблема в тому, що переважна більшість населен-
ня планети – неплатоспроможна. Маємо замкнене коло 
проблем, які наростають, поглиблюються і посилюються. 
Тобто світ страждає від застарілої системи розподілу су-
спільних благ, а це означає, що існуючий суспільний лад 
відмирає. Суспільство потребує нового підходу до способу 
розподілу суспільних благ і контрольованого преходу на 
новий суспільний лад, тому що стихійний перехід, як це 
було в минулій нашій історії, людство може не пережити.

Як основу соціальної складової нового суспільного 
ладу, впродовж останніх десятиріч, розглядають ідею 
базового або безумовного соціального доходу як один зі 
способів розподілу суспільних благ і форму соціального 
забезпечення, згідно з якою кожен громадянин отримує 
гарантований мінімум грошового забезпечення, який 
виплачується державою або органом місцевого самовря-
дування [1].

Безумовний Базовий дохід (анг. Universal Basic Income 
або як його ще називають unconditional basic income 
(UBI)) – це періодична виплата готівкового платежу, безу-
мовно надана всім на індивідуальній основі без перевірки 
коштів або вимоги працювати.

У 1986 р. заснована Європейська мережа основного 
доходу (The Basiс Income European Network (BIEN)), по-
кликана сприяти інформованому обговоренню концепції 
базового доходу в Європі. Сутність цієї концепції і мож-
ливість її реалізації в Україні донедавна не розглядалась.

Найбільш масштабно, на мою думку, до проблеми 
підійшли Гевлич І.Г. і Гевлич Л.Л. в роботі під назвою 
“Базовий дохід в контексті вирішення проблем соціаль-
ного захисту населення України” [1]. Посилаючись на ряд 
міжнародних документів, вони пишуть: “Декларація прав 
людини наголошує: “Кожна людина, як член суспільства, 
має право на соціальне забезпечення і на здійснення не-
обхідних для підтримання її гідності і для вільного роз-
витку її особи прав у економічній, соціальній і культурній 
галузях за допомогою національних зусиль і міжнародно-
го співробітництва та відповідно до структури і ресурсів 
кожної держави”. (стаття 22) та “Кожна людина має пра-
во на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, 
медичний огляд та відповідне соціальне обслуговування, 
який є необхідним для підтримання здоров’я, добробуту 
її самої та її сім’ї і право на забезпечення в разі безробіт-
тя, хвороби, інвалідності , вдівства, старості чи іншого 
випадку втрати засобів до існування через незалежні від 
неї обставини” (стаття 25). У статті 46 Конституція Укра-
їни декларує: “Громадяни мають право на соціальний за-
хист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а 
також у старості та в інших випадках, передбачених зако-
ном”. Механізми соціального захисту залежать від націо-
нальних традицій і можливостей”.

Але ці декларації гарно дивляться лише на папері. В 
реальності це важка державна машина – малоефективна 
в роботі і дорога в утриманні. Насправді розмір соціалього 
забезпечення детермінується рівнем розвитку економіки 
країни, рівнем доходів працюючого населення, вартістю 
утримання бюрократичної машини, що обслуговує про-

граму соцзабезпечення і корупційною складовою.
Але вихід є. Це Єдина цифрома фіскально-облікова 

платіжна система (ЄЦФОПС ) [5].
ЄЦФОПС – разом з радикальною податковою і пен-

сійною реформою – спрощує та здешевлює і збір коштів, 
і їх розподіл, усуваючи людський фактор з процесу та га-
рантуючи нову соціальну справедливість і рівність в пра-
вах для всіх громадян України.

В деякому сенсі базовий соціальний дохід є безумов-
ною складовою системи соціального захисту населення 
з боку держави. На відміну від інших видів соціального 
захисту, надання базового доходу є безумовним, авто-
матичним для усіх громадян незалежно від їх віку, статі, 
фінансового становища, працевлаштування, місця про-
живання тощо.

Варто зазначити, що ідея БСД зовсім не нова. У ХІХ 
столітті ця ідея викладалась у робтах Томаса Пейна і мар-
кіза де Кондорсе (як одноразова виплата мінімального 
доходу всім особам старше 21 року з податків на власників 
земельних ділянок). У 1918 р. математик, філософ, полі-
тичний мислитель, лауреат Нобелівської премії в галузі 
літератури Бертран Рассел виступив за соціальну модель, 
одним з центральних аспектів якої була ідея гаранто-
ваного мінімуму. У 1924 р. Майор Дуглас запропонував 
механізм “соціального кредиту”, що вимагав виплату 
всім домогосподарствам щомісячного “національного 
дивіденду”.

Новий розвиток ідеї базового доходу отримали в Євро-
пі у 80-і роки ХХ ст. – у Данії, Нідерландах, Франції. Чле-
нами BIEN сьогодні є вчені, студенти, фахівці-практики у 
сфері соціальної політики, люди які беруть активну участь 
в роботі політичних, громадських, і релігійних організацій 
вже не тільки Європи, а й усього світу.

Український інститут дослідження щастя [2] розглядає 
ідею БСД через призму щастя громадян України. На нашу 
думку, в цьому аспекті, головне завдання уряду є усування 
з життя громадян факторів соціального дискомфорту –
всього того, що робить громадянина нещасним.

Базовий соціальний дохід або гарантований мінімум 
формується з доходу, отриманого від підприємств чи ре-
сурсів, які належать державі (часто – соціальні дивіден-
ди), і є основним компонентом багатьох пропонованих 
моделей соціалізму.

Ми розглядаємо БСД не як урядову подачку бідним, 
або форму соціального забезпечення, а як належний 
акціонерові дохід в грошовому еквіваленті від інвестиції 
чи іншої власності, що використовується, і це є форма 
пасивного доходу. Це докорінно змінює сутність ідеї! 
Принизлива урядова подачка заміняється капіталістич-
ною нормою – це рента, як пасивний дохід співвласника 
землі, надр, угідь, держпідприємств та іншого. Така ідея 
відповідає Концепції сталого розвитку ООН [3] і нашій 
концепції “держава щасливих людей” [4]. І це скоріше 
неокапіталізм, ніж соціалізм.

“Безумовно, є певна антитеза до трудової етики су-
часності щодо несправедливості і навіть шкідливості 
благ, отриманих не в обмін на працю, а безкоштовно, без 
ніяких зусить… Допомога старим, дітям, людям з особли-
вими потребами здійснюється у кожній державі світу” 
[1]. Тобто: а) допомога – це гуманно; б) допомога таки 
виплачується, але система застаріла, важка в управлінні і 
дорога в утриманні, що потребує докорінної модернізації; 
в) далеко не всі громадяни погодяться жити на рівні про-
житкового мінімуму; г) ліквідувавши існуючі структури і 
автоматизувавши процеси збору податків і їх розподілу, 
вивільняться значні кошти, які підуть на збільшення ви-
плат.

“Велика кількість людей є працеголіками не зара-
ди зміцнення свого фінансового становища, а тому, що 
знайшли своє покликання, свою справу, свою любов. Чи 
задовольняться вони базовим доходом? Знову ні. Крім 
того, базовий пасивний дохід дає тільки прожитковий 
мінімум, а мрії людей здобути престижну освіту, мандру-
вати, вдягати брендові речі, їздити на нових авто не “вкла-
даються” у споживчий кошик. Для їх втілення потрібні 
додаткові кошти, які надасть зайнятість, а не соціальна 
допомога” [1].

Противники концепції базового доходу вважають, що 
практична її реалізація призведе до інфляції, бо усі грома-
дяни отримають додатковий дохіду грошовій формі. Тут 
слід ще раз наголосити на тому, що мова не йде про дода-
ток до існуючих соціальних виплат, а про заміну базовим 

доходом усієї соціальної допомоги, тобто новий більш 
справедливий перерозподіл соціальних благ.

Базовий соціальний дохід як пасивний дохід вирішує 
цілий ряд проблем:

• насамперед вирішує проблему бідності: cкоротиться 
смертність від недоїдання і втрати імунітету;

• звільняє людей від стресу, пов’язаного з відчуттям 
безвиході, непевності, покинутості, неповноцінності, 
зменшиться кількість самогубств з цим пов’язаних;

• забезпечує відчуття гідності громадянина;
• цементує націю і мотивує громадян поважати свою 

країну і захищати її;
• звільняє громадянина від “роботи заради виживан-

ня” і дозволяє самореалізацію в справі, що робить його 
щасливим;

• забезпечує економіку і українського товаровироб-
ника платоспроможним споживачем, що дає поштовх до 
розвитку всіх форм підприємництва;

• усуває гендерну нерівність. Домогосподарки отри-
мають власний дохід. Наприклад, відсутність трудового 
стажу не дає їм права на отримання пенсії. Це ризик, що 
не робить жінку щасливою. БСД усуває цю соціальну 
несправедливість і пов’язане з цим домашнє насильство;

• люди, які перестануть бути потрібними на роботи-
зованих підприємствах, отримають матеріальне забезпе-
чення на період перекваліфікації чи пошуку нової робо-
ти. А це дозволить ліквідувати частину функцій центрів 
зайнятості;

• ЄЦФОПС [5] ліквідує корупційні схеми в системі 
соцзабезпечення разом з бюрократією і приниженнями, 
що доводиться переживати при “вибиванні” пільг. А БСД 
прибирає цю несправедливість;

• замінить собою всі інші соціальні виплати, що знач-
но збільшить самі виплати за рахунок ліквідації бюрокра-
тичних структур.

З початку ХІХ століття обговорюється ідея БСД. У 
1986 р. заснована Європейська мережа основного доходу, 
до вивчення і популяризації ідеї залучено багато вчених і 
громадських діячів. Деякі країни частково впровадили ці 
ідеї в життя. Але виникає питання: чому до цього часу ідея 
БСД не знайшла широкої підтримки і повсюдноговпро-
вадження? На нашу думку, причин декілька:

• в епоху розвитку капіталістичного суспільного ладу 
зростав притік трудових ресурсів, а з ростом зайнятості 
зростали і поступлення в пенсійні фонди, проблем з ви-
платами не було, а тому ідеї БСД ігнорувались;

• сьогодні проблема назріла, як ніколи, але уряди не 
бажають втрачати контроль над грошовими потоками і 
свою роль “щедрої руки” і “опікуна трудищих”;

• глибоке нерозуміння проблеми, що наростає;
• відсутність, до недавна, технічних можливостей для 

впровадження БСД на базі ЄЦФОПС.
Висновки. В Україні не бракує товарів. Українцям 

бракує грошей. Відкладений попит, неплатоспроможне 
населення, зменшення купівельної спроможності наці-
ональної грошової одиниці призводить до скорочення 
споживання, а це зумовлює скорочення виробництва, 
скорочення персоналу і подальше падіння споживання. 
Ми пропонуємо, для запуску економіки, піднімати купі-
вельну спроможність населення шляхом впровадження 
базового соціального доходу на базі ЄЦФОПС. Сучасні 
технологічні можливості дозволяють впровадити ці сис-
теми в життя суспільства.

Джерело фінансування – те ж, що і в теперішній систе-
мі субсидій, з тою різницею, що вона стає монетизовоною 
і поширюється на всіх громадян. Особливісттю нашої 
пропозиції є те, що скористатись грішми зможуть тільки 
ті громадяни, які не отримують жодного доходу протягом 
20-30 календарних днів. Громадяни з доходами отриму-
ватимуть кошти на свої персональні пенсійні рахунки. 
Радикальна податкова, земельна і пенсійно-страхова си-
стема запустить висхідну спіраль економічного розвитку 
економіки держави, де ріст доходів стимулюватиме спо-
живання, а платоспросожний попит – пропозицію.

Роман ПУРІЙ,  лікар, магістр ділового адміні-
стрування Директор та співзасновник Українського 

інституту дослідження щастя (Львів, Україна)
Марія ФЛЕЙЧУК, доктор економічних наук,  

професор, академік Академії наук вищої школи України,
професор Вищої школи підприємництва та управлін-

ня (Люблін, Польща)
Український інститут дослідження щастя (м. Львів)

БАЗОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ДОХІД – ОСНОВА 
ЩАСТЯОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

“Не повинен бути бідним громадянин
такої багатої країни як Україна!”
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ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

Питання передачі у кому-
нальну власність об’єдна-
них територіальних громад 
державного майна та його 
використання обговорили 
під час онлайн наради під 
головуванням  першого за-
ступника голови КОДА Дми-
тра Назаренка.  Представ-
ники облдержадміністрації, 
райадміністрацій та тери-
торіальних громад обгово-
рили проблемні питання 
передачі об’єктів житлового 
фонду (багатоквартирних 
житлових будинків, гурто-
житків), захисних споруд 
цивільного захисту, інже-
нерних споруд та комуніка-
цій, які у процесі приватиза-
ції не увійшли до статутних 
капіталів господарських 
товариств у комуналь-

ну власність відповідних 
об’єднаних територіальних 
громад на місцях.  Станом 
на сьогодні, об’єднаними 
територіальними громада-
ми Київської області було 
винесено на розгляд сесії 
районних (міських) рад 90 
об’єктів житлового фонду, 
з яких прийнято рішення 
про прийняття по 45 об’єк-
тах, з яких 6 об’єктів вже 
прийнято до комунальної 
власності.  За результатами 
проведеної наради було 
запропоновано розгляну-
ти на найближчих сесійних 
засіданнях районних (місь-
ких) рад питання щодо 
прийняття до комунальної 
власності вказаних об’єктів 
державного майна. Район-
ні державні адміністрації 
Київської області спільно з 
об’єднаними територіаль-
ними громадами Київської 
області мають провести ін-
вентаризацію державного 
майна, що використовуєть-
ся не за цільовим призна-
ченням.

ЯКА ДОЛЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Сьогодні у Києві стартував 
другий день Всеукраїнсь-
кого практичного форуму 
«Ефективне землеробство 
– Прибутковий гектар» 
в рамках Міжнародної 
виставки «АгроКомплекс». 
На заході обговорюють 
способи підвищення рен-
табельності виробництва. 
Організатори форуму 
– журнал The Ukrainian 
Farmer та Міжнародна 
виставка АгроКомплекс».  
Провідні спеціалісти галузі 
розповідають про методи 
оптимізації та підвищен-
ня ефективності сільго-
спвиробництва. Практики 
агробізнесу діляться успіш-
ним досвідом упроваджен-
ня агроінновацій, що осо-
бливо актуально в умовах 
змін клімату та нестабіль-
ної ситуації на ринку.  Та-

кож на форумі фахівці об-
говорюють найефективніші 
способи обробітку грунту, 
шляхи його оздоровлення 
й покращення структури. 
У центрі уваги – підвищен-
ня урожайності культур за 
допомогою ефективного 
підживлення й захисту та 
підбір правильної сівозмі-
ни. Усі учасники заходу 
мають змогу подискутувати 
з доповідачами, поставити 
запитання та поділитися 
власним досвідом.  

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРАКТИЧНИЙ ФОРУМ 
«ЕФЕКТИВНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО – ПРИБУТКОВИЙ 

ГЕКТАР» ВІДБУВСЯ У КИЄВІ

Через села Ленди та Сте-
пок, реалізацію проєкту 
розпочали цього року, за-
вершити планують наступ-
ного. Про це сьогодні, 20 
жовтня, повідомив очільник 
Київської обласної державної 
адміністрації Василь Володін.  
«У розвитку Київщини важли-
вою передумовою є якісне 
дорожнє сполучення. Саме 
тому дуже важливо, щоб 

люди могли вільно добира-
тись із одного населеного 
пункту в інший. Над цим 
працюємо зараз по всій те-
риторії області, у тому числі 
й в Обухівському районі», 
– уточнив Голова КОДА.  За 
кілька місяців на об’єкті про-
клали 4,4 км верхнього шару 
дороги та бортовий камінь, 
влаштували узбіччя та щебе-
неву основу, а ще нанесли 
розмітку. Також вони частко-
во провели земельні роботи 
та влаштували штучні спору-
ди.  У 2021 році на роботи 
було витрачено 29 млн грн. 

Реалізація проєкту відбу-
вається за рахунок субвенції 
з державного бюджету.

КИЇВСЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 
РОЗПОЧИНАЄ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОГИ 

ОБУХІВ-МАЛА ВІЛЬШАНКА-СУЩАНИ

У категорії «Робітничий персонал» активно 
шукали різноробів, водіїв, вантажників, комп-
лектувальників замовлень та інших робітників. 
Цікаво, що середній рівень компенсації кате-
горії становив близько 9 тис. грн, але можна 
отримувати і набагато більше. Так, наприклад, 
різнороб у Польщі може заробити до 35 тис. грн, 
робітник на птахофермі у Великобританії – до 
45 тис. грн.

Аутсайдер кварталу за кількістю вакансій, по-
рівняно із попереднім кварталом, – «Туризм, 
ресторани» (-0,8%). У категорії зменшилась і 
кількість вакансій, і середня компенсація. Так, у 
третьому кварталі середня заробітна плата кате-
горії становить близько 13 700 грн. При цьому на 
12% збільшилась кількість закордонних вакан-
сій для спеціалістів категорії. Найчастіше закор-
донні роботодавці профсфери «Туризм, ресто-
рани» шукали офіціантів (15%), покоївок (13%), 
бартендерів/барменів (12%), кухарів (12%), 
хостес (12%), керівників ресторанів (6%) і ад-
міністраторів готелів/хостелів (6%). Також були 
потрібні менеджери з продажів туристичних 
послуг (3%) і різнороби/персонал кухні (3%). 
Середня компенсація категорії за кордоном у 
третьому кварталі становила близько 38 тис. грн, 
що у 2,7 раза вище, ніж середня заробітна плата 
працівників сфери гостинності в Україні.

Кількість пошукачів, які задумуються про 
пошук нової роботи, також збільшилась. Най-
активніше шукали роботу молоді спеціалісти 

(резюме профсфери «Початок кар’єри» на 
кадровому порталі grc.ua у третьому кварталі 
складали 13,7% від загальної кількості резюме 
на сайті). Також у топі пошукачів – спеціалісти з 
продажів (12,4%) та ІТ-фахівці (9,7%).

Найменше були схильні до зміни роботи 
спеціалісти зі сфери страхування та інсталяцій. 
Резюме від фахівців категорії «Страхування» 
становили 0,1% від усіх актуальних на кадро-
вому порталі. Кількість резюме від спеціалістів 
профсфери «Інсталяція» у третьому кварталі 
складала 0,2%.

ДЕ ПРАЦЮВАТИ І 
ЗА ЯКУ ЗАРПЛАТУ? 
ЯКУ РОБОТУ 
ШУКАЮТЬ УКРАЇНЦІ

Продовження, початок на стор. 1

Протягом останніх трьох років, у рамках проєктів 
«Визначення форм відходів, що забезпечують безпеч-
ну переробку, зберігання і захоронення проблемних 
радіоактивних відходів, які зберігаються на україн-
ських ядерно-енергетичних підприємствах» і «Комп-
лексна оцінка безпеки майданчиків з поводження з 
РАВ, які експлуатує ДК УкрДО Радон, і проектування 
заходів з реабілітації проблемних сховищ», що вико-
нувалися за фінансової підтримки Інструменту ЄС зі 
співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ ЄС) у 
розмірі 2,4 млн євро, експерти з ЄС та українські фа-
хівці тісно співпрацювали з українськими органами 
влади над питаннями забезпечення довгострокового 
безпечного поводження з рідними формами радіоак-
тивних відходів країни. Вони визначили проблемні 
форми відходів на атомних електростанціях України 
й розробили методології для безпечного та ефектив-
ного поводження з ними. Одночасно були виконані 
комплексні оцінки безпеки для кожної з філій ДСП 
«Об’єднання «Радон», що розташовані в Києві, Хар-
кові, Дніпрі, Одесі та Львові. Також команда проєкту 
розробила концептуальні проєктні рішення для реа-
білітації сховищ на кожному з майданчиків «Радона», 
здійснила переоцінку безпеки кількох успадкованих 
сховищ відходів і розробила рішення для реабілітації 
найбільш проблемних із них.

12 і 13 жовтня 2021 р. в Києві пройшли семінари, 
присвячені результатам згаданих проєктів, за участі 
представників Європейської Комісії, Державного 
агентства України з управління зоною відчуження, 
НАЕК «Енергоатом», Держатомрегулювання, Чорно-
бильської АЕС і Центрального підприємства з пово-
дження  з радіоактивними відходами.

Крістіна Тормелен, керівник проєкту від ЄК, зазна-
чила: «Підвищення радіаційної безпеки, включаючи 
безпечне поводження з радіоактивними відходами, 
– одна з цілей проєктів, фінансованих за рахунок Ін-
струменту ЄС зі співробітництва у сфері ядерної без-
пеки в Україні. Ми раді тому, що підтримали Україну 
у визначенні цих конкретних заходів з підвищення 

безпеки і стали свідками успішного виконання цього 
проєкту».

Андрій Пляцко, перший заступник Голови Дер-
жавного агентства з управління зоною відчуження, 
підкреслив:«Ми цінуємо підтримку ЄС у підвищенні 
рівня ядерної безпеки, що передбачає передачу знань 
і можливостей під час виконання оцінок безпеки пер-
соналом Радона».

Валентин Костенко, директор департаменту НАЕК 
«Енергоатом», наголосив: «Ми цінуємо підтримку, яку 
ЄС надає у виконанні цього проєкту, результати якого 
послужать для забезпечення безпечного захоронен-
ня проблемних радіоактивних відходів українських 
АЕС».  

Роботу було виконано експертами PLEJADES 
GmbH, Brenk Systemplanung GmbH, NUKEM 
Technologies Engineering Services GmbH, DMT GmbH 
& Co KG з Німеччини спільно з Корпорацією «Укра-
томприлад» і ТОВ «Бюро аналітичних досліджень без-
пеки АЕС» з України. Експерти працювали в тісному 
співробітництві з колегами з НАЕК «Енергоатом» і 
ДСП «Об’єднання «Радон».

Ядерна енергетика має критично важливе значення 
для українського енергетичного сектору, забезпечую-
чи понад половину потреби країни в електроенергії 
та роблячи вагомий внесок у міжнародні зусилля зі 
зменшення викидів вуглецю. Поряд з перевагами 
використання ядерної енергії пов’язане і з утворен-
ням радіоактивних відходів. Крім того, радіоактивні 
відходи утворюються внаслідок різноманітних видів 
виробничої діяльності в Україні, а також під час пев-
них видів медичного лікування; всі вони потребують 
безпечного поводження перш, ніж будуть остаточно 
захоронені, для захисту населення та навколишнього 
середовища від радіоактивного випромінення.

Довідка “Нової Доби” : 
Починаючи з 1991 р., Європейський Союз надав по-

над 1,05 млрд євро на підтримку української програми 
підвищення безпеки, що сприяло підвищенню безпеки 
експлуатації АЕС України, створенню належної інфра-
структури поводження з РАВ, інституційній підтримці 
українського ядерного регулюючого органу і стало ваго-
мим внеском у великомасштабні проєкти в Чорнобиль-
ській зоні відчуження

ЯК МИ БУДЕМО 
ПОВОДИТИСЯ З 
ПРОБЛЕМНИМИ 
РАДІОАКТИВНИМИ 
ВІДХОДАМИ?
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Детальний план території (далі 
ДПТ) розроблений з метою:
уточнення положень генерального 

плану с. Крюківщина (планувальної 
структури та  функціонального вико-
ристання території); визначення мі-
стобудівних умов та обмежень; визна-
чення потреб в установах та об’єктах 
обслуговування, місць їх розташуван-
ня; визначення напрямів, черговості 
та обсягів подальшої діяльності щодо 
попереднього проведення інженерно-
го забезпечення території; створення 
транспортної інфраструктури та роз-
міщення місць паркування т/з, охорони 
та поліпшення навколишнього середо-
вища та ін.

Склад та зміст містобудівної докумен-
тації відповідає ДБН - Б.1.1-14:2012 
«Склад та зміст детального плану тери-
торії». 
Замовник: Виконавчий комітет Виш-

невої міської ради.
Розробник: Проектний інститут Служ-

би безпеки України, м. Київ.
Ознайомитися з проектом ДПТ можли-

во в приміщенні Вишневої міської ради, 
за адресою: 08132, Київська обл., Бу-
чанський район, м. Вишневе, вул. Свя-
тошинська, 29 та на офіційному веб 
сайті vyshneve-rada.gov.ua.
Відповідальна особа за забезпечення 

організації розгляду пропозицій: 
Черній В.П. - начальник відділу місто-

будування та архітектури виконавчого 
комітету Вишневої міської ради. Тел. 
(04598) 5-15-93. 
Зауваження та пропозиції приймають-

ся у письмовому вигляді за адресою: 
08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. 
Святошинська, 29 протягом 30 днів з 
дня оприлюднення повідомлення: з 
«13» листопада 2021 р. по «13» грудня 
2021 р. включно. 
Громадські слухання (презентація) 

проекту містобудівної документації 
відбудеться за адресою: вул. Свято-
шинська, 29, м. Вишневе, у приміщенні 
міської ради «23» листопада 2021 р. о 
12:00 год.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті 
містобудівної документації: «Детальний план території земельної ділянки загальною площею 9,0 га в 
східній частині села Крюківщина Бучанського району Київської області», розробленого на підставі рі-

шення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 
від 04 листопада 2021 року № 1-01/Х8-9.
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У більшості країн світу лікувальною діяльністю 
керують саморегульовані лікарські організації. 
До зони їхньої відповідальності відносять до-
пуск до професії, навчання, підвищення квалі-

фікації, вироблення стандартів медичної діяль-
ності, врегулювання конфліктів, страхування 
випадків заподіяння шкоди пацієнтам тощо. 
Мало хто з експертів заперечує сам факт необ-
хідності такої організації, але її форма, порядок 
створення, повноваження викликають диску-
сію. Але в Україні, беззаперечним лідером про-
цесу самоорганізації лікарів є – Всеукраїнське 
лікарське товариство – ВУЛТ. Організація вва-
жає себе продовжувачем традицій Українського 
(Руського) Лікарського Товариства у Львові, 
заснованого у 1910 році та Всеукраїнської Спіл-
ки Лікарів, заснованої в Києві 1917 року. ВУЛТ 
ставить собі за мету сприяння охороні і зміц-
ненню здоров’я українського народу, розвиток 
вітчизняної медичної науки, участь у вирішенні 
медичних проблем, сприяння професійному 
росту медичних працівників, їх правовому та 
соціальному захисту, задоволення своїх закон-
них соціальних, економічних, творчих та інших 
спільних інтересів.
Відтак, у перший день роботи зїзду ВУЛТ від-
булася – Науково практична конференція з 
міжнародною участю «Неінфекційні хвороби: 

національний план дій», другий – робоче за-
сідання 18 з’їзду Всеукраїнського Лікарського 
Товариства на якому відбулась гаряча дискусія 
щодо шляхів розвитку як самої організації, так 
і медицини України загалом! Велика увага була 
приділена лікарському самоврядуванню, як ос-
новного завдання для організації.
Завершився з’їзд, як вже прийнято, вибора-
ми керівних органів організації: Президента , 
Правління, Вищої Етичної Ради та Центральної 
Ревізійної Комісії . Українські лікарі довірили 
керівництво своєї організації тим, хто зможе 
вирішити напрацьовані з’їздом завдання. Отже, 
президентом було обрано, колишнього Народ-

ного депутата та Міністра охорони здоров’я – 
Олега Мусія.
Головою правління – Заслуженого лікаря Укра-
їни, Депутата Київської міської ради кількох 
скликань, директора КНП «Консультатив-
но-діагностичний центр Дніпровського району 
м.Києва» – Даніеля Карабаєва
Були обрані й інші керівники ВУЛТ: Ірина Ма-
зур – Першим заступником Голови Правління 
та два заступники Голови Правління – Костян-
тин Надутий та Олег Дуда.
Було обрано також і новий склад правління 

ВУЛТ:
Базилевич Андрій – Львів
Берікашвілі Наталія – Київ
Волосовець Олександр -Київ
Гук Андрій – Київ
Гущук Ігор – Рівне
Дуда Олег – Львів
Дирдикулієва Ніна – Полтава
Євстігнеєва Олена – Київ
Карабаєв Даніель – Київ
Кавецький Тарас – Київ
Островський Мирон – Львів
Литвак Аким – Одеса
Мазур Ірина -Київ
Мазур Петро -Тернопіль
Надутий Костянтин – Київ
Нечаїв Станіслав – Київ
Паньків Ігор – Тернопіль
Попіль Леся –Івано-Франківськ
Середюк Нестор – Львів
Синиця Володимир – Львів
Сівак Сергій – Луцьк
Скрипка Сергій -Київ
Стеблюк Всеволод -Київ
Шупік Людмила – Київ
Ярмола Анна- Львів
Довідка “Нової Доби”: Всеукраїнське Лікар-
ське Товариство (ВУЛТ) є неприбутковою до-
бровільною громадською організацією, яка 
об’єднує лікарів України, незалежно від спе-
ціальності, місця роботи та мешкання, націо-
нальності, релігійних переконань та партійної 
належності. ВУЛТ вважає себе продовжувачем 
традицій Українського (Руського) Лікарського 
Товариства у Львові, заснованого у 1910 році 
та Всеукраїнської Спілки Лікарів, заснованої 
в Києві 1917 року. Мета – сприяння охоро-
ні і зміцненню здоров’я українського народу, 
розвиток вітчизняної медичної науки, участь 
у вирішенні медичних проблем, сприяння 
професійному росту медичних працівників, їх 
правовому та соціальному захисту, задоволення 
своїх законних соціальних, економічних, твор-
чих та інших спільних інтересів.

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО: 
ПРОЦЕС ОБ’ЄДНАННЯ ЛІКАРІВ НАБИРАЄ ОБЕРТІВ

Олег Мусій. Фото: Оскар Янсонс

Продовження, початок на стор. 1

Даніель Карабаєв. Фото: Олег Спорников

Королівство Бельгія, Європейський Союз 
та Програма розвитку ООН об’єднали зусил-
ля на підтримку України, передавши океано-
графічне науково-дослідне судно «Бельгіка», 
яке раніше цього місяця прибуло до Одеси.

Сьогодні Президент України Володимир 
Зеленський на церемонії в Одесі повідомив 
нову назву океанографічного науково-до-
слідного судна «Бельгіка», переданого для 
проведення наукових досліджень у Чорному 
морі.

Судно отримало назву «Борис Алек-
сандров» на честь відомого українського 
морського біолога та директора Інституту 
морської біології. Після офіційної церемо-
нії перейменування відбувся круглий стіл 
«Майбутнє морського моніторингу в Україні 
та блакитна економіка», організований за фі-
нансової підтримки ЄС та ПРООН, на якому 
обговорювалися питання забруднення моря 

та яким чином найкраще використовувати це 
судно.

Трансфер судна був забезпечений проєк-
том ЄС-ПРООН «Європейський Союз зара-
ди екологічного моніторингу Чорного моря» 
(EU4EMBLAS). У подальшому заплановані 
спільні українсько-бельгійські дослідження 
Чорного моря та північно-східної Атлантики.

Голова Представництва ЄС в Україні посол 
Матті Маасікас зазначив, що Європейський 
Союз радіє можливості надати допомогу 
Україні у проведенні моніторингу екологіч-
ного стану Чорного моря.

«Як Україна, так і дві держави-члени ЄС – 
Болгарія та Румунія – знаходяться біля Чор-
ного моря, –зазначив пан Маасікас. – Море 
нас поєднує, і в наших спільних інтересах – 
забезпечити професійний моніторинг його 
екологічних умов. ЄС радий допомогти Укра-
їні в її зусиллях у цьому напрямку».

 Колишня «Бельгіка» була флагманом 
бельгійської науки і використовувалася для 
екологічного моніторингу в регіоні північ-
но-східної Атлантики, поки не було побу-
доване нове дослідницьке судно, яке також 

називається «Бельгіка». Тоді Уряд Бельгії 
прийняв рішення передати попереднє повні-
стю функціональне судно Українському нау-

ковому центру екології моря задля посилен-
ня екологічного моніторингу Чорного моря, 
оскільки Україна на той момент не мала від-
повідного судна.

УКРАЇНСЬКЕ ОКЕАНОГРАФІЧНЕ СУДНО 
“БОРИС ОЛЕКСАНДРОВ”, 
ДОСЛІДЖУВАТИМЕ СВІТОВИЙ ОКЕАН

Голова Представництва ЄС в Україні 
посол Матті Маасікас

Океанографічне судно “Борис Олександров”

Продовження у наступному номері НД
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Детальний план території (далі 
ДПТ) розроблений з метою:
уточнення положень генераль-
ного плану с. Крюківщина (пла-
нувальної структури та  функціо-
нального використання території); 
визначення містобудівних умов 
та обмежень; визначення потреб 
в установах та об’єктах обслуго-
вування, місць їх розташування; 
визначення напрямів, черговості 
та обсягів подальшої діяльності 
щодо попереднього проведен-
ня інженерного забезпечення те-
риторії; створення транспортної 
інфраструктури та розміщення 
місць паркування т/з, охорони та 
поліпшення навколишнього сере-
довища та ін.

Склад та зміст містобудівної до-
кументації відповідає ДБН - Б.1.1-
14:2012 «Склад та зміст детально-
го плану території». 
Замовник: Виконавчий комітет 
Вишневої міської ради.
Розробник: Проектний інститут 
Служби безпеки України, м. Київ.
Ознайомитися з проектом ДПТ 
можливо в приміщенні Вишневої 
міської ради, за адресою: 08132, 
Київська обл., Бучанський район, 
м. Вишневе, вул. Святошинська, 
29 та на офіційному веб сайті 
vyshneve-rada.gov.ua.
Відповідальна особа за забезпе-
чення організації розгляду пропо-
зицій: 
Черній В.П. - начальник відділу 

містобудування та архітектури 
виконавчого комітету Вишневої 
міської ради. Тел. (04598) 5-15-
93. 
Зауваження та пропозиції при-
ймаються у письмовому вигляді 
за адресою: 08132, Київська обл., 
м. Вишневе, вул. Святошинська, 
29 протягом 30 днів з дня опри-
люднення повідомлення: з «13» 
листопада 2021 р. по «13» грудня 
2021 р. включно. 
Громадські слухання (презента-
ція) проекту містобудівної доку-
ментації відбудеться за адресою: 
вул. Святошинська, 29, м. Виш-
неве, у приміщенні міської ради 
«23» листопада 2021 р. о 12:00 
год.

ПОВІДОМЛЕННЯ

оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у 
проекті містобудівної документації: «Детальний план території земельної ділянки загальною 
площею 3,6 га в східній частині села Крюківщина Бучанського району Київської області», ро-
зробленого на підставі рішення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 

від 04 листопада 2021 року № 1-01/Х8-10.
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«Лідерство у сфері державного управління: особи-
стість, команда, інституція» від Національної шко-
ли адміністрації Франції (ENA) та Української шко-
ли урядування. Програму професійного розвитку 
підготовлено в межах проєкту «Підтримка комп-
лексної реформи державного управління в Україні» 
(EU4PAR), який фінансується ЄС.
«Зміцнення людських ресурсів на державній служ-
бі, зокрема шляхом навчання, є важливим для мо-
дернізації державного управління. ЄС послідовно 
підтримує реформу державного управління в Укра-
їні, що є передумовою для багатьох інших реформ. 
Цей інноваційний навчальний курс є результатом 
дуже тісної співпраці між Національною школою 
адміністрації Франції та Українською школою 
урядування. Я щиро сподіваюся, що ця співпраця 
розвиватиметься далі. Програма розвитку лідерства 
є важливим кроком на шляху до мети реформи дер-
жавної служби», – зазначив Ремі Дюфло, Заступ-
ник Голови Представництва ЄС в Україні.
Програма покликана сприяти розвитку лідерських 
якостей державних службовців, які працюють на 
керівних посадах, шляхом вдосконалення необхід-
них навичок спілкування та впливу, покращення 
вміння вести переговори та приймати рішення, а 
також мобілізувати команду для впровадження змін 
та управління ними за допомогою колективного 
інтелекту.

«Наскільки є важливим лідерство в державному 
управлінні, зокрема в системі державної служби? 
Якою є роль керівника державної служби? Маємо 
також говорити й про різницю лідерських стилів 
чоловіків та жінок. Адже вони дещо відрізняються. 
Відповіді на ці питання допоможуть вам правильно 
зорієнтуватися та рухатися в професійному про-
сторі, розвивати лідерський потенціал і правильно 
скеровувати команду. Окремо зауважу, що ми живе-
мо в епоху, коли знання швидко застарівають. Тому 
маємо використовувати щонайменшу можливість 
для саморозвитку, самовдосконалення, підвищення 
професійної компетентності. І саме ця програма, 
яка є практико орієнтованою та розроблена україн-
ськими експертами спільно з представниками На-

ціональної школи адміністрації Франції, допоможе 
відповідати вам вимогам часу», – прокоментувала 
Наталія Алюшина, голова Національного агентства 
України з питань Державної служби.
У 2015 році за потужної підтримки ЄС в Україні 
був прийнятий Закон «Про державну службу». Він 
заклав основу політично нейтральної професійної 
державної служби на основі заслуг. Через рік була 
прийнята Стратегія реформування державного 
управління, яка стала дорожньою картою для ство-
рення ефективної державної служби відповідно до 
закону. В межах впровадження цієї стратегії укра-

їнський уряд за підтримки міжнародних партнерів 
уже зробив значні кроки щодо модернізації систе-
ми професійного розвитку державних службовців. 
Була створена Українська школа урядування. Дер-
жавне фінансування діяльності з підвищення ква-
ліфікації держслужбовців поступово відкривається 
у бік збільшення різноманітності постачальників 
професійної підготовки. Існує онлайн-платформа, 
яка об’єднує державних службовців, які бажають 
навчатися, та різних постачальників професійної 
освіти. Існує система кредитів для навчання, щоб 
забезпечити залучення державних службовців до 
навчальних заходів, а також участь у навчальних 
заходах є частиною оцінки діяльності та показників 
ефективності роботи вищих посадових осіб.
Європейський Союз продовжує підтримувати 
Уряд України у впровадженні реформи державного 
управління як однієї з пріоритетних реформ. З 2014 
року ЄС вже виділив понад 160 мільйонів євро на 
підтримку цієї реформи в Україні.

Довідка “Нової Доби”:
Поточну Стратегію реформування державного 
управління України було прийнято у 2016 році, 
і вона триває до 2021 року. У липні 2021 року була 
ухвалена нова Стратегія реформування державного 
управління, яка триватиме до 2025 року. Вона спря-
мована на підвищення ефективності української 
публічної адміністрації та впровадження Європей-
ських принципів державного управління в Україні. 
Більш детальну інформацію про Стратегію, її впро-
вадження та оновлення можна знайти на www.par.
in.ua.
«Підтримка комплексної реформи державно-
го управління в Україні» (EU4PAR) – це проєкт, 
що фінансується ЄС та підтримує Уряд України у 
впровадженні Стратегії реформування державного 
управління через надання консультативної і прак-
тичної допомоги та розбудову спроможності Кабі-
нету Міністрів України

ФРАНЦІЯ ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ 
НАВЧАТИ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

Національна школа адміністрації Франції (ENA)

Київщина і Європа

1. Повна назва документу державного планування
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської 

області на 2022 рік (далі – Програма).
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 

державного планування
Київська обласна рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому 

числі:
Дата початку та строки здійснення процедури – відповідно до ст. 12 

Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обго-
ворення Програми та Звіту про її стратегічну екологічну оцінку розпо-
чато з дня їх оприлюднення, а саме з 10 листопада 2021 року на сайті 
Київської облдержадміністрації (https://cutt.ly/kgNDIZc) і триватиме до 

10 грудня 2021 року. 
Способи участі громадськості – громадськість у межах строку громад-

ського обговорення має право подати в письмовій формі (зокрема, в 
електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту документу 
державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.
Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, – Департамент 

економіки та цифровізації Київської обласної державної адміністрації 
(пл. Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196), електронна пошта: strategy@
econkoda.gov.ua. Відповідальна особа: Бойко Олена Альбертівна, те-
лефон (044) 286-81-25. Строк подання зауважень і пропозицій – з 10 
листопада до 10 грудня 2021 року.
Промисловці очікують системної реалізації стратегії розвитку оборон-

но-промислового комплексу

Повідомлення про оприлюднення проєкту 
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2022 рік 

та Звіту про стратегічну екологічну оцінку 

УМОВИ КОНКУРСУ:
Ви – житель або гість Київщини і побачили 

цікавий пам’ятник у місцевості, де ви пере-
буваєте – зробіть його фото і відправьте до 
нас на електронну пошту – info@novadoba.
kiev.ua Ми опублікуємо кожне фото у роз-
ділі “Фотоконкурс “Пам’ятники Київщини” і 
25 грудня 2021 року, оголосимо трьох пере-
можців нашого конкурсу!

Вимог до форматів фото -немає.
Підпишіть його своїм прізвищем ім’ям та 

пор-батькові і зазначте місце зйомки (село, 
селище, район, ОТГ)

Відбір зробить редакційна колегія “Нової 
Доби” на свій розсуд

Переможець Конкурсу отримає:
1 місце – Екскурсія на “Мамаєву слободу” 

(Екопарк м. Київ для 2 осіб) + річна перед-
плата поштою газети “Нова Доба”

2 місце – Екскурсія на стайню з катанням 
на конях у Київській області +річна перед-
плата поштою газети “Нова Доба”

3 місце – екскурсія на страусину ферму 
для двох +річна передплата поштою газети 
“Нова Доба”

ще 2 учасникам буде надіслано книгу 
“Новий довідник з Історії України”

Заохочувальний приз
Бажаємо успіху!

УВАГА! ФОТОКОНКУРС “НОВОЇ ДОБИ”- “ПАМ’ЯТНИКИ КИЇВЩИНИ”

На кавер-фото: Пам’ятник переяславцям, які загину-
ли за Україну… (м. Переяслав. Бориспільський район)


