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СЕРЕДА

Житомирщина
перебуває у важкій
епідеміологічній ситуації
Марія Кравчук

До уваги роботодавців, призовників
с. 4
та військовозобов’язаних!

Про це 2 листопада
під час онлайн-брифінгу
щодо епідеміологічної
ситуації в Житомирській
області розповів голова
Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
«Насправді ситуація дуже важка.
Я хочу нагадати всім, що відсьогодні
Житомир, всі міста обласного значення та 13 районів перебувають
у червоній зоні, що значно посилює карантинні заходи. За минулий тиждень у нас дуже великий
приріст. Ми вийшли в Україні на
друге місце за приростом на 100 000
населення. В суботу у нас було зафіксовано 707 нових випадків, що також було на другому місці в Україні.
Більше було виявлено лише у Харківській області», – зазначив голова
Житомирської ОДА.

Також на брифінгу розповідалось
про те, що на сьогодні завантаженість
ліжок в області складає більше 80%.
«Минулого тижня завантаженість
наших лікарень склала 100%, тобто фактично не було вільних місць
у цих лікарнях. На ранок сьогоднішнього дня у нас завантаженість лі-

Пам’ятаємо, низько
схиляємо голови…
Щорічно 28 жовтня відзначається День звільнення України від нацистських загарбників. У цей день
традиційно вшановується пам’ять
воїнів, які загинули в боях за визволення України, та населення,
яке постраждало від дій окупантів.
Хвилиною мовчання і покладанням
квітів було відзначено ці страшні
сторінки нашої історії.
Минають і відлітають у вічність
роки. Усе далі і далі відходять в історію трагічні події Другої світової
війни. Та ніколи не згасне у пам`яті

людській подвиг і велика трагедія
українського народу, його битва, його
перемога над нацизмом. Народ України схиляє голови перед пам'яттю тих,
хто загинув на полях битв, у таборах
смерті, у підпіллі, віддає глибоку
шану ветеранам Другої світової війни,
солдатським вдовам, дітям війни, які
допомагали піднімати Україну з руїн,
згадує всіх, чиє життя забрала війна,
пам'ятає, що той, хто захищає свою
землю, завжди перемагає.
Романівська районна
бібліотека для дорослих

«єМалятко» онлайн.
Як зареєструвати новонародженого
без бюрократії?
с. 5

жок у лікарнях складає
81,2%, це теж великий
відсоток», – повідомив
в. о. начальника управлі н н я охорони здоров’я Серг ій
Березовський.
Нагадаємо, з 2-го листопада Романівський район – у «червоній»

карантинній зоні.
Закликаємо жителів області свідомо ставитись до карантинних обмежень, які вводяться, тільки так ми
зможемо зменшити кількість хворих.
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ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ
ДЕПУТАТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
У МЕЖАХ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
ВИБОРЧОГО ОКРУГУ № 4
Відповідно до частин першої, другої, четвертої – дев’ятої статті 255 Виборчого кодексу
України територіальна виборча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою
«Уточнений») дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборів на виборчих
дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколів територіальної
виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій
дільниці в с т а н о в и л а:
15191

3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях

(цифрами)

(цифрами)

14) сумарна кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі
списки всіх місцевих організацій політичних партій у межах територіального
виборчого округу (частини територіального виборчого округу), –

6138
(цифрами)

15) кількість голосів виборців, які підтримали територіальний виборчий список
кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії у межах
територіального виборчого округу (частини територіального виборчого округу):

з/п

1

Житомирська територіальна організація Політичної партії
«Європейська Солідарність»

2

Житомирська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ПРОПОЗИЦІЯ»

3

Житомирська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
« СЛУГА НАРОДУ»

4

Житомирська обласна організація Всеукраїнського об’єднання
«Свобода»

5

Житомирська обласна організація Політичної партії
«Радикальна партія Олега Ляшка»

6

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ЗА МАЙБУТНЄ»

7

Житомирська обласна організація політичної партії «Наш край»

8

Житомирська обласна партійна організація Всеукраїнського
об’єднання «Батьківщина»

9

Житомирська регіональна організація Політичної партії «
ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»

10

Житомирська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«СИЛА І ЧЕСТЬ»

У МЕЖАХ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
ВИБОРЧОГО ОКРУГУ № 3
(частини/усього)

Відповідно до частин першої, другої, четвертої – дев’ятої статті 255 Виборчого кодексу
України територіальна виборча комісія на підставі протоколів (у тому числі з позначкою
«Уточнений») дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих
дільницях, а в разі повторного підрахунку голосів виборців – протоколів територіальної
виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій
дільниці в с т а н о в и л а:
3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях

Шість тисяч сто тридцять вісім

Назва місцевої організації політичної партії
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної ради)

6651

11) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні

№

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Кількість голосів виборців, які
підтримали територіальний
виборчий список кандидатів
у депутати від місцевої організації
політичної партії
прописом

цифрами

Сімсот
п’ятдесят три

753

Сто

100

14) сумарна кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки всіх місцевих організацій політичних партій у
межах територіального виборчого округу (частини територіального
виборчого округу), –
шість тисяч двісті шістдесят один
(прописом)

№
з/п

Назва місцевої організації політичної партії
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

534

Вісімдесят один

81

1

Житомирська обласна організація
Політичної партії «Пропозиція»

Чотириста
двадцять вісім

428

2

Житомирська обласна організація
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДА»

Одна тисяча
дев’ятсот шість

1926

3

Одна тисяча
п’ятсот шістдесят
чотири

Житомирська обласна організація
політичної партії «НАШ КРАЙ»

1564

4

Двісті сімдесят
три

273

Сто п’ять

374
105

НАЙБІЛЬШЕ НАБРАЛИ ГОЛОСІВ:
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»
1.Кондратюк Микола Васильович П’ятсот шістдесят п’ять
565
2.Чорноус Анатолій Андрійович Чотириста п’ятдесят один
451
Житомирська обласна організація політичної партії «Наш край»
1.Волинець Леонід Петрович
Триста шістдесят п’ять
365
2.Бондар Людмила Василівна Триста п’ятдесят чотири
354
Житомирська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність»
1.Капінус Олексій Григорович
Двісті вісімдесят три
283
2.Кучинська ТетянаВікторівна
Сто сімдесят п’ять
175
Житомирська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ « СЛУГА НАРОДУ»
1. Осадчук Надія Петрівна
Сто тридцять
130
2. Прилуцька Наталія Валеріївна
Вісімдесят чотири
84
Житомирська регіональна організація Політичної партії « ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 		
1 Лещенко Олексій Павлович
Сто вісім
108
2.Павленко Віктор Юрійович
Вісімдесят
83
Житомирська обласна організація Політичної партії «Радикальна партія
Олега Ляшка»
1.Присяжнюк Василь Михайлович
Сто один
101
2.Савіцька Людмила Михайлівна
Дев’яносто дев’ять
99
Житомирська обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
1.Джаман Світлана Василівна
Сімдесят один
71
2.Ільчук Михайло Григорович
Тридцять
30
2.Орлюк Володимир Миколайович
Тридцять
30

ОГОЛОШЕННЯ
Закупка коней , корів, бичків, телят. 097 467 95 38
На роботу до країн ЄС потрібні працівники. Робота на заводах. Гідна
оплата праці. Співбесіда з роботодавцем. Ліц. МСПУ №1743 від 6.11.2017
Тел.:0672402228, www.euroworkcentre.com.ua.

6261

(цифрами)

15) кількість голосів виборців, які підтримали територіальний виборчий
список кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної
партії у межах територіального виборчого округу (частини територіального
виборчого округу):

П’ятсот
тридцять чотири

Триста
сімдесят чотири

15191
(цифрами)

Кількість голосів виборців, які підтримали
територіальний виборчий список кандидатів
у депутати від місцевої організації
політичної партії
прописом

цифрами

дев›яносто сім

97

триста сімдесят п’ять

375

одна тисяча
чотириста п’ять

1405

Житомирська територіальна організація
Політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»

чотириста тридцять
дев’ять

439

5

Житомирська регіональна організація
Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»

двісті сімдесят шість

276

6

Житомирська обласна політична організація
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»

двісті сорок вісім

248

7

Житомирська обласна організація
політичної партії «За майбутнє»

три тисячі вісімдесят
шість

3086

8

Житомирська регіональна організація
політичної партії «Перемога Пальчевського»

п’ятнадцять

15

9

Житомирська обласна організація
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»

шістдесят два

62

10

Житомирська обласна організація
Політичної партії «Радикальна партія
Олега Ляшка»

сто дев’яносто

190

11

Житомирська обласна організація
політичної партії «Ліва опозиція»

тридцять два

32

12

Житомирська обласна політична організація
Всеукраїнського об’єднання «Свобода»

тридцять шість

36

НАЙБІЛЬШЕ ГОЛОСІВ НАБРАЛИ:
Житомирська обласна організація політичної партії «НАШ КРАЙ»
1. Кондратюк Олександр Павлович (сімсот п’ятдесят чотири) 754
2. Мельник Іван Олександрович
(триста сорок дев’ять0
349
Житомирська обласна організація політичної партії «За майбутнє»
1.Чорноморець Олександр Павлович (вісімсот сімдесят три)
873
2. Гронська Олена Володимирівна
(п’ятсот сімдесят)
570
Житомирська обласна політична організація Всеукраїнського об’єднання
«Батьківщина»
Сосновська Марія Андріївна
(Сто тридцять три)
133
Житомирська територіальна організація Політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»
Павленко Анатолій Анатолійович
(вісімдесят дев’ять)
89
Житомирська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»
Івасенко Олександр Сергійович
(вісімдесят вісім)
88
Житомирська регіональна організація Політичної партії «Опозиційна платформа – за життя»
Рибак Наталія Іванівна
(вісімдесят дев’ять)
89
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Офіційно

УКРАЇНА
РОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Про затвердження Порядку
складання, подання та розгляду
запитів на інформацію в Романівській
районній державній адміністрації
Відповідно до статей 13, 25, 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України
від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення
органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня
2011 року № 583 «Питання виконання Закону України

«Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих
органах виконавчої влади»
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити Порядок складання, подання та розгляду
запитів на інформацію в Романівській районній державній
адміністрації, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
голови Романівської районної державної адміністрації від
05 травня 2020 року № 97 «Про затвердження Порядку
складання, подання та розгляду запитів на інформацію в Романівській районній державній адміністрації», зареєстроване

в Центрально-Західному міжрегіональному управлінні
Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 22 червня 2020
року за № 105/105.
3. Це розпорядження набирає чинності після державної
реєстрації у Центрально-Західному міжрегіональному
управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький) з моменту його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Романівської районної державної
адміністрації Олену Кадлубовську.
Заступник голови Романівської районної
державної адміністрації Василь Ходюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Романівської районної
державної адміністрації
№

ПОРЯДОК
складання, подання та розгляду запитів на інформацію
в Романівській районній державній адміністрації
І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає: процедуру розгляду запитів
на інформацію, здійснення контролю за дотриманням
строків їх розгляду, загальні засади ведення діловодства за
запитами на інформацію у Романівській районній державній
адміністрації (далі – райдержадміністрація).
2. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України
«Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу
Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011
«Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу
до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання
Закону України «Про доступ до публічної інформації»
в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних
та місцевих органах виконавчої влади».
3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні,
наведеному в Законі.
4. Запитувач має право звернутися до розпорядника
інформації із запитом на інформацію незалежно від того,
стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення
причини подання запиту.
5. Запит на інформацію може бути індивідуальним або
колективним. Запит на інформацію подається фізичною
або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній,
письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном,
електронною поштою) на вибір запитувача.
6. Відділ організаційно-контрольної, інформаційної
роботи та документообігу апарату райдержадміністрації
(далі – Відділ) є відповідальним структурним підрозділом
з питань опрацювання та організації розгляду запитів на
інформацію.
7. Письмові запити на інформацію та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються
у довільній формі.
ІІ. Оформлення запитів на інформацію
1. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також
номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити
чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання запиту в письмовій
формі.
З метою спрощення процедури оформлення письмових
запитів особа може подати запит шляхом заповнення форми
запиту на інформацію (додаток 1).
2. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені
фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий
запит, його має оформити відповідальний працівник Відділу, обов’язково зазначивши в запиті своє прізвище, ім’я,
по батькові, контактний телефон, та надати копію запиту
особі, яка його подала.
ІІІ. Строки розгляду запитів на інформацію
1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня
отримання запиту.
2. Якщо запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану
довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту,

аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших
надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не
пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має
бути обґрунтованим.
4. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку її серед значної кількості
даних, розпорядник інформації може продовжити строк
розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник
інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не
пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
ІV. Порядок подання запитів на інформацію
1. Запити на інформацію приймаються райдержадміністрацією у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка
по четвер – з 08.00 до 17.00, у п’ятницю – з 08.00 до 16.00,
обідня перерва з 13.00 до 14.00).
2. Відділ опрацьовує запити на інформацію, які адресовані голові райдержадміністрації, його заступнику та
керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації.
Запити, що надійшли до структурних підрозділів райдержадміністрації невідкладно (протягом однієї години
з моменту отримання) передаються до Відділу.
Усі запити на інформацію підлягають реєстрації у Журналі реєстрації запитів на інформацію (додаток 2).
3. Запити на інформацію можуть надсилатися на електронну адресу райдержадміністрації: romanivrda@ukr.net.
Датою подання електронного запиту на інформацію є
дата його надходження на визначену електронну адресу.
Якщо електронний запит на інформацію надійшов на визначену електронну адресу у неробочий день та час, датою
подання електронного запиту на інформацію вважається
наступний після нього робочий день.
Тексти електронних запитів на інформацію разом зі всіма
наявними супровідними даними (адреса електронної пошти
запитувача, дата і час отримання, додатки) роздруковуються
та реєструються відповідно до цього Порядку.
4. Запити на інформацію, отримані у телефонному режимі, приймаються та оформлюються Відділом за номерами
телефонів: (04146) 2‑12‑30, 2‑33‑14. Відділ приймає запит на
інформацію у телефонному режимі та на підставі отриманої
інформації заповнює форму запиту із зазначенням усіх реквізитів, передбачених у пункті 1 розділу ІІ Порядку, дати та
часу його прийняття. В аналогічному порядку здійснюється
прийом запитів, поданих в усній формі.
5. Під час подання запиту на інформацію запитувач
зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
6. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється штамп із зазначенням розпорядника
інформації, дати надходження та вхідного номера запиту.
Така копія повертається запитувачу.
V. Розгляд запитів на інформацію
1. Структурні підрозділи райдержадміністрації розглядають запит та готують проєкт відповіді за підписом
керівництва райдержадміністрації.
2. Проєкти відповідей подаються на підпис у двох примірниках. До проєкту відповіді, у разі потреби, додаються копії
документів (як до першого, так і до другого примірників).
3. Якщо запит стосується сфери повноважень декількох
структурних підрозділів райдержадміністрації, відпо-

відальним за підготовку проєкту відповіді запитувачу є
структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції
(на нього покладається узагальнення інформації).
4. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за підписом керівництва райдержадміністрації та
копії документів скануються і відправляються електронною
поштою.
5. У разі продовження терміну розгляду запиту керівництвом райдержадміністрації відповідний структурний
підрозділ райдержадміністрації, на розгляді якого перебуває запит, готує проєкт листа на адресу запитувача про
продовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням
причин продовження.
6. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, яким доручено розгляд запитів на інформацію,
забезпечують їх своєчасний та якісний розгляд і надання
відповіді запитувачу.
7. Відповідальні працівники Відділу здійснюють контроль
за дотриманням термінів розгляду запитів на інформацію
та підготовки проєктів відповідей структурними підрозділами райдержадміністрації.
8. Інформація на запит надається безкоштовно.
9. Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає
виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати витрати на
копіювання та друк. Розмір витрат на копіювання та друк
визначається розпорядником інформації. При наданні особі
інформації про себе та інформації, що становить суспільний
інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. Після
отримання підтвердження відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк запитуваної інформації Відділ
забезпечує надсилання запитувачеві відповіді.
10. Райдержадміністрація має право відмовити у задоволенні запиту на інформацію у таких випадках:
1) райдержадміністрація не володіє і не зобов’язана,
відповідно до компетенції, передбаченої законодавством,
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом відповідно до частини
другої статті 6 Закону;
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила
витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.
11. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером
діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє,
зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику
з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому
разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
VІ. Оскарження рішень, дії чи бездіяльності райдержадміністрації
1. Рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації
можуть бути оскаржені до голови райдержадміністрації,
вищого органу або суду.
2. Оскарження рішень, дії чи бездіяльності райдержадміністрації здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Керівник апарату Романівської районної
державної адміністрації Олена Кадлубовська
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Новини

До уваги роботодавців,
призовників та
військовозобов’язаних!

ПРИВІТАННЯ
Компанія «Вівад 09» щиро вітає усіх своїх колег з днем
народження, які відсвяткували його у другій половині жовтня. Це Бичківська О. В., Яковлєв В. Г., Поліщук Н. О., Ткачук
В. А., Нікулін М. Г., Олійник О. А., Демчук О. С., Гончарук С.
П., Дейсон Н. В., Рачковський С. В., Тимощук М. Є., Лукашик
В. М., Оксаніч О. М., Хомик Т. І., Янко Т. С., Гайдай Д. П.,
Лиманець О. І., Полончук Ю. М., Яремчук Н. В., Сорока В. С.:
Найкращих благ, чудових мрій
Колегам ми бажаємо.
Хай буде радість у душі,
Робота надихає!
Ми колективно зичимо
Усього, що бажається.
Хай все трапляється в житті,
Найкраще відбувається!
Живіть з комфортом у душі,
З любов’ю в щирім серці.
І хай життя струмком дзвенить,
Прозоре, мов джерельце!

Відповідно до Постанови Верховної
Ради від 15.09.2020
№ 885-IX передбачено
посилення відповідальності за порушення правил військового
обліку.
Приймання на робот у та навчанн я призовник ів
і військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік. Військовозобов’язаний
повинен надати роботодавцю військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного,
а призовник – посвідчення про
приписку до призовної дільниці.
Пору ше н н я п ра ви л ві йськового обліку призовниками,
військовозобов’язаними та резервістами тягнутиме за собою накладення штрафу від 510 до 850
гривень. За повторне порушення
впродовж року або вчинення правопорушення в особливий період –
штрафуватимуть від 850 до 1700
гривень. Наразі стягнення складає
від 85 до 119 гривень, а за частиною
другою – від 850 до 1700 гривень.
Штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, передбачений статтею 210–1
КУпАП, становитиме від 1700 до
3400 гривень, а за повторне протягом року вчинення порушення,
передбаченого частиною першою
цієї статті, за яке особу вже було
піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого
порушення в особливий період:
на громадян – від 3400 до 5100 гри-

вень; на посадових осіб – від 5100
до 8500 гривень. Сьогодні ці суми
становлять: від 170 до 510 гривень,
від 510 до 1700 гривень та від 1700
до 5100 гривень відповідно.
За умисне зіпсуття або недбале зберігання призовниками,
військовозобов’язаними і резервістами військово-облікових документів, яке спричинило їхню
втрату, штрафи підвищуються
від 510 до 850 гривень (нині – від
17 до 51 гривні). За повторне протягом року вчинення порушення
з-поміж передбачених частиною
першою статті 211 КУпАП, за яке
особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також
вчинення порушення в особливий
період – від 850 до 1700 гривень
(нині – від 51 до 119 гривень).
Передбачено також, що ухилення військовозобов'язаного,
резервіста від військового обліку
після попередження, зробленого відповідним військовим комісаром, карається штрафом від
трьохсот до п'ятисот неоподатко-

вуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на
строк до двох років. За ухилення
військовозобов'язаного, резервіста від проходження зборів, окрім
штрафів, також передбачено покарання у вигляді виправних робіт
на строк до двох років.
Нагадуємо, виконавчі органи
сільських, селищних та міських
рад здійснюють взяття на військовий облік громадян, які прибули
на нове місце проживання до
адміністративно-територіальної
одиниці, що обслуговується виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, тільки
після їх взяття на військовий облік
у районному (міському) військовому комісаріаті.
Державні органи, підприємства, установи та організації ведуть
персональний облік призовників
і військовозобов’язаних за місцем
їхньої роботи (навчання), у тому
числі на умовах трудового договору (контракту, угоди), строком
більш як три місяці.

або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Транспортний засіб вилучили
до відділення поліції.
Шановні водії! Під час кермування суворо дотримуйтесь
правил дорожнього руху та

заходів безпеки. Враховуйте
погодні умови та стан дорожнього полотна. Обирайте таку
швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій
транспортний засіб і вчасно
реагувати на зміну дорожньої
ситуації.

У Романівському
району поліцейські
зупинили ЗІЛ
з краденим лісом
Смертельна ДТП у Хижинцях
Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 жовтня близько 19:45 у с. Хижинці
Романівського району.
Унаслідок наїзду автомобілем смертельні
травми отримала
пенсіонерка.

28 жовтня у Романівському районі
поблизу с. Врублівки
поліцейські роти
поліції особливого
призначення зупинили автомобіль «ЗІЛ»,
завантажений деревиною.
Водій автомобіля, 38-річний
житель районного центру, жодних
документів на ліс, а це близько 20

колод породи дуб, не надав.
На місце події прибула слідчооперативна група відділення поліції, працівники якої задокументували усі обставини. Автомобіль
з вантажем поліцейські вилучили.
Попередня правова кваліфікація події – ст. 185 (крадіжка) КК
України. За таке правопорушення
передбачено покарання у вигляді
штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або громадських робіт на строк
від 80 до 240 годин, або виправних
робіт на строк до 2 років, або піврічного арешту чи позбавлення
волі на строк до 3 років.

Як повідомляє відділ комунікації поліції у Житомирській
області, водій автомобіля ВАЗ,
місцевий житель, рухаючись
вулицею села, здійснив наїзд на
64-річну жінку, яка перебувала
на проїжджій частині.
Унаслідок отриманих травм
місцева жителька загинула на
місці події.
Триває встановлення всіх
обставин події у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (порушення
правил безпеки дорожнього руху

Романівський РВ ДРАЦС інформує
За 9 місяців 2020 року Романівським районним відділом
державної реєс т рац і ї ак т і в
цивільного стану Центрально-Захі дного міжрег іональ-

ного управління Міністерства
юс тиц і ї (м. Хмельницьк ий)
зареєстровано 133 народження, 345 смертей, 65 шлюбів, 7
розірвань шлюбу за взаємною

згодою подружжя, яке не має
дітей, проставлено 39 відміток
про розірвання шлюбу на підставі рішень судів, зареєстровано 7 змін імені.
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«єМалятко» онлайн. Як зареєструвати
новонародженого без бюрократії?
З початку року в Україні
працює сервіс «єМалятко»,
який об’єднує послуги,
пов’язані з народженням
дитини.
Досі він був доступний тільки у пологових будинках, Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та відділах
Державної реєстрації актів цивільного стану
(ДРАЦС). Уже з жовтня молоді батьки можуть зареєструвати дитину та оформити
свідоцтво про її народження онлайн. Про
деталі та переваги цифрової послуги розповідає Центр громадського моніторингу
та контролю.

Порядок оформлення

Як і раніше, «єМалятко» об’єднує дев’ять
державних послуг. Дві з них обов’язкові: державна реєстрація народження та визначення
походження дитини, тобто інформація про
батьків малюка. Решта послуг доступні на
вибір. Так, онлайн можна оформити допомогу при народженні дитини, зареєструвати
місце проживання, визначити належність до
громадянства України, присвоїти дитині номер платника податків, внести інформацію
про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру та до Реєстру пацієнтів,
а також призначити допомогу на дітей, які
виховуються в багатодітних сім’ях.
У Мінцифри наголошують: оскільки реєстрація народження є базовою послугою,
цифровим сервісом можуть скористатися
лише ті батьки, які ще не отримали паперового свідоцтва про народження дитини.

Аби скористатися послугою
«єМалятко» онлайн, батькам потрібно мати електронний медичний висновок про народження
дитини.
Раніше його видавали тільки у паперовому вигляді, тепер батькам має приходити SMS-код. У Мінцифри кажуть, що
саме зашифрований медичний висновок

про народження дитини зробив можливим
перенесення «єМалятко» в онлайн.

Також батькам треба мати цифровий підпис.
Далі справа за малим: потрібно зареєструватись на порталі «Дія», заповнити
онлайн-заяву, відмітити додаткові послуги,
поставити електронний підпис і чекати на
лист, який сповістить про оформлення послуг. Коли свідоцтво про народження буде
готове, його можна буде забрати у відділі
ДРАЦС. Уже незабаром доставку документа
можна буде оформити додому поштою.
Оскільки лише частина пологових у країні встигла перейти на електронні медичні
висновки, підключення до послуги відбувається поступово.

Наразі скористатись «єМалятком» онлайн можна у 139 населених пунктах у 15 областях:
Волинській, Дніпропетровській,
Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській,
Тернопільській, Херсонській,
Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, а також у місті Києві.
У Мінцифри обіцяють, що вже
до кінця 2020 року послугу запустять по всій Україні.

но народжується близько 350 тисяч дітей,
тільки медичних довідок, копій документів
кілька мільйонів. Зараз же можна заповнити самостійно одну заяву на порталі «Дія»
і отримати всі базові послуги при народженні дитини», – тішиться міністр цифрової
трансформації Михайло Федоров.
За словами першого заступника міністра
Олексія Вискуба, цифровізація «єМалятка»
не тільки додала зручності батькам, а й стала
стимулом для проведення цілої реформи
всередині eHealth. На додачу до електронної
довідки про народження дитини Мінцифри разом із МОЗ планують до кінця року
перевести в електронний вигляд лікарняні
і листки непрацездатності. У майбутньому,
за словами Вискуба, всі медичні довідки
будуть замінені на електронний медичний
висновок-запис у системі e-Health.
Про важливе значення кожної електронної послуги для побудови «держави
в смартфоні» каже Президент Володимир
Зеленський. Так, під час участі в «Дія. Саміт» він зазначив, що ще рік тому мало хто

вірив у ідею цифрових державних послуг,
а сьогодні це вже реальність.
«Тоді багато хто крутив пальцем біля
скроні, казав, що все це неможливо. Та вже
за рік у Apple Store та Google Play громадяни
України змогли завантажувати мобільний додаток «Дія», отримувати дозволи в електронному кабінеті забудовника, не відходячи від
комп’ютера реєструвати ФОП за 15 хвилин.
Тобто відкривати власну справу швидше,
ніж у більшості країн світу. Користуватися
сервісом «єМалятко» і отримувати послуги
за однією заявою в пологовому будинку або
онлайн», – наголосив глава держави.
Експерти погоджуються, що за останній рік Україна і справді дуже просунулась
у цифровій трансформації, а пандемія
коронавірусу тільки підвищила попит на
онлайн-послуги. Тож в українських батьків
дуже вчасно з'явилася можливість безпечно
зареєструвати своїх дітей без черг та довідок.
Якщо все йтиме за планом, з наступного
року українці взагалі зможуть забути про
паперові документи.

Переваги для батьків та держави

Головна перевага переходу «єМалятко»
в онлайн – це економія часу та сил молодих батьків. У Мінцифри підрахували, що
раніше для отримання послуг, пов’язаних
із народженням дитини, потрібно було
здійснити 11 візитів до державних установ
та зібрати 37 різних документів. Зараз заповнення онлайн-заяви займає 15–20 хвилин.
«Тільки подумайте: раніше треба було
обійти з десяток установ, щоб зібрати понад
30 документів. В середньому на це йшло
10 днів. Враховуючи, що в Україні щоріч-

Першочергове відведення земельних
ділянок для учасників АТО/ООС
Учасникам бойових
дій надається серед
інших пільг право на
першочергове відведення земельних
ділянок для індивідуального житлового
будівництва, садівництва та городництва.
Для того щоб отримати земельну ділянку як учаснику АТО/ООС,
особі потрібно визначитись, де
саме вона хоче отримати земельну
ділянку та як вона буде використовуватись.
Норми та цільове призначення,
за яким виділяються земельні ділянки:
• для ведення особистого селянського господарства – не більше
2,0 гектара;
• для ведення садівництва – не
більше 0,12 гектара;
• для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше
0,25 гектара, у селищах – не більше
0,15 гектара, в містах – не більше
0,10 гектара;

• для індивідуального дачного
будівництва – не більше 0,10 гектара;
• для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара (ст. 121 Земельного кодексу
України).
Вказані норми є максимальною
площею земельної ділянки, яка
може бути виділена в межах відповідного цільового призначення. На
практиці у разі обмеженої кількості вільних земель можуть виділятися ділянки меншої площі. Своїм
правом на отримання земельної
ділянки відповідного цільового
призначення громадянин може
скористатися один раз.
Від цього залежить, до якого
органу буде подаватись клопотання про виділення земельної
ділянки. Звертаємо вашу увагу,
що територіальні органи Держгеокадастру є розпорядником лише
земель сільськогосподарського
призначення державної форми
власності за межами населених
пунктів. Залежно від цільового
призначення земельної ділянки,
особа подає до Головного управління Держгеокадастру у відповідній області або до відповідної
міської ради клопотання про
надання дозволу на розроблення
землевпорядної документації із

зазначенням орієнтовного розміру
та цільового призначення бажаної
земельної ділянки. До клопотання
додаються:
• графічні матеріали, на яких
зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;
• копія паспорта та копія реєстраційного номеру облікової
картки платника податків;
• згода на збір та обробку персональних даних;
• документ, що посвідчує
участь в антитерористичній операції (посвідчення, довідка).
Відповідний орган, до якого
подавали клопотання, розглядає
клопотання протягом 1 місяця. За
результатами розгляду надається
дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки або мотивована відмова у його наданні. У разі,
якщо ваше клопотання задовільнили та надали дозвіл, потрібно
звернутись до землевпорядної
організації для розробки землевпорядної документації. Проєкти
землеустрою щодо відведення
земельних ділянок складаються
у разі зміни цільового призначення
земельних ділянок або формування
нових земельних ділянок (ст. 50 Закону України «Про землеустрій»).

Проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки
розробляється за замовленням
громадян суб’єктами господарювання, умови і строки розроблення проєктів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок
визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем
цих робіт відповідно до типового
договору (ч. 3 ст. 121 Земельного
кодексу України)
Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому в ст. 186–1 Земельного кодексу
України. Органи влади, які погоджують проєкт, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня
одержання проєкту безоплатно
надати або надіслати рекомендаційним листом (з повідомленням)
розробнику свої висновки про його
одержання. Відмова у такому погодженні має обов’язково містити
посилання на закони та прийняті
на підставі них нормативно-правові акти, що регулюють відносини
у відповідній сфері.
Після погодження проєкту
землеустрою земельна ділянка
реєструється в Державному земельному кадастрі. Термін реєстрації складає 14 календарних

днів. Відповідний орган, до якого
подавали клопотання про виділення земельної ділянки, приймає рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки та
надання її у власність. Термін затвердження складає 2 тижні з дня
отримання погодженого проєкту
землеустрою.
Після цього потрібно звернутись до нотаріуса для реєстрації
права власності на земельну ділянку. Термін реєстрації складає 5
робочих днів з моменту звернення,
а також сплатити адміністративний збір у розмірі 0,1 мінімальної
заробітної плати.
З а б і л ь ш д е та л ь н і ш и м
роз'ясненням ви можете зверн у т ися до фа х івц я ві д д і лу
Романівського бюро правової допомоги Бердичівського
місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги та до фахівців Бердичівського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за телефонами (04143)
4 ‑14 ‑ 42, 068 ‑291‑90 ‑18 або за
номером контакт-центру безоплатної правової допомоги
0800 –213 –103.
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Гороскоп на тиждень 4 - 10 листопада
ОВЕН

Ваша енергійність
цього тижня вражатиме. Але занадто не поспішайте – втратите сприятливі
можливості.

ТЕЛЕЦЬ

Зможете допомогти
у вирішенні конфліктів будь-якого характеру. Покажіть свої таланти на роботі,
і вас помітять.

БЛИЗНЮКИ

Можливі негаразди
у діловій сфері. Обмежте активність, займіться
ретельніше одним напрямом
роботи.

РАК

Сприятливий період у відносинах з протилежною статтю. Водночас
зростає емоційність, уникайте
образ і чутливості.

Куточок ГОРОДНИКА

ЛЕВ

Відносини з колегами і керівництвом
радують. Підвищується ваша
активність. Присвятіть час самопізнанню і медитації.

ДІВА

Є бажання стати лідером? Тоді ваш зоряний час настав. Але пам`ятайте,
що на це потрібні будуть час
і зусилля.

ТЕРЕЗИ

Отримаєте цінну
пораду або ж шанс,
що дозволить зрушити
з місця. Можете знову взятися
на розпочаті проєкти.

СКОРПІОН

Вдалий час для налагодження стосунків
з рідними і близькими.
Для досягнення успіху доведеться витратитися.

Смачного!

Оладки з гарбуза і яблука

СТРІЛЕЦЬ

Налаштуйтеся на
позитив. Отримаєте
важливу інформацію, яка дуже
вплине на ваш настрій. Займіться документами.

КОЗЕРІГ

Поїздки краще відкласти – не принесуть
результату. Досить складний
і конфліктний період – будьте
обережні.

ВОДОЛІЙ

Вийдете на новий
рівень. Вас високо оцінять, ви будете задоволені своєю роботою. Звертайте
увагу на сновидіння.

РИБИ

З партнером можливі непорозуміння.
Вчіться їх обходити. Займіться
плануванням – допоможе у майбутньому.

точками, подрібнюємо корінь петрушки, перемішуємо та пасеруємо суміш на олії.
• Картоплю та гарбуз, порізані на брусочки,
заливаємо гарячою водою та варимо 10 хвилин.
• Додаємо овочі, порізані помідори, сіль, перець,
варимо до готовності,
• Перед подачею додаємо подрібнену зелень.

• Інгредієнти: 400 г гарбуза, 1 яблуко, 2 яйця, 1
склянка борошна, 0,5 склянки кефіру, 2 ст. ложки
цукру, 3–4 ст. ложки олії, кориця на кінчик ножа,
сіль за смаком.
• Яблуко і гарбуз помийте, очистіть від шкірки
і насіння, натріть на крупній тертці.
• Змішайте яйця, цукор, сіль, корицю, кефір,
додайте борошно і перемішайте.
• Додайте в тісто гарбуз, яблуко і ще раз перемішайте.
• Ложкою акуратно викладайте оладки з гарбуза
і яблука на трохи розігріту сковороду з олією.
• Смажте оладки з гарбуза і яблука на слабкому
вогні під кришкою з двох сторін до готовності 4–5
хвилин.
• Зняті зі сковороди оладки з гарбуза і яблука
помістіть на паперовий рушник, щоб прибрати
зайвий жир. Подавайте оладки з гарбуза і яблука
гарячими зі сметаною або варенням.

Гарбузово-курячі котлетки
• Інгредієнти: 400 г курячого філе, 1 яйце, 200 г
гарбуза, 1 цибулина, 2 зубки часнику, 1 ст. ложка
вершкового масла, 2 ст. ложки манки, 2 ст. ложки
олії, мелений коріандр за смаком, чорний мелений
перець за смаком, сіль за смаком.
• Гарбуз очисти від шкірки і насіння і натри на
крупній тертці.
• Куряче філе пропусти через м’ясорубку разом
із цибулею і часником.
• З’єднай фарш і гарбуз, додай яйце, розм’якшене
вершкове масло, манку, спеції, посоли і гарненько
перемішай. Залиш фарш на 20 хвилин.
• Сформуй невеликі котлети і обсмаж їх на олії
з двох боків до золотистої скоринки приблизно по
5 хвилин.
• Котлети з курячого філе з гарбузом готові.
Подавай їх гарячими із будь-яким гарніром, салатом
або овочами.
Джерело: smakuivdoma.com.ua

Суп з гарбуза та грибів
• Інгредієнти: 200 г гарбуза, 200 г грибів, 2 картоплини, 1 помідор, корінь петрушки, цибулина, 2 ст.
ложки олії, 5 стаканів води, сіль, перець за смаком,
зелень.
• Гриби та цибулю нарізаємо невеликими шма-
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Як правильно
доглядати за
хризантемами восени

747

ТИСК, ММ

748

ТИСК, ММ

Хризантеми дуже
красиві квіти, які
радують нас своїми
чудовими фарбами
перед настанням
зими, інформує Ukr.
Media.
У жовтні самий розпал цвітіння хризантем, а це значить,
що за рослиною в цей час необхідно грамотно доглядати.
Перше, з чог о пот рібно
по чат и догл я д у жов т н і , –
підгодувати кущі хризантем
добривом. Цю підгодівлю проводять саме в розпал цвітіння:
в 10-літровому відрі з водою
розведіть по 1 ст. л сульфату
калію і комплексного добрива
для квітучих рослин.
Друге – вчасно підв'язуйте
або робіть опори до високих
сортів хризантем, тому що їхні
стебла легко ламаються.
Третє – вчасно поливайте
рослину, особливо в суху погоду. Так само хризантеми не
люблять застою води.
Чет верте – у жовт н і по чинаються осінні заморозки
від –2 до –3 градусів. У цей
час кущі хризантем необхідно
вкривати покривним матеріалом. Вранці не поспішайте
рано відкривати квіти, дайте
їм трохи відігрітися під своїми «нічними шапочками».
Я к що у вас х риза н т еми
ростуть в діжках або ящиках,

то на час стійких холодів їх
краще занести в тепле приміщення.
П'яте – на початку листопада потрібно приступати до
викопування і прибирання
на зберігання хризантем, які
погано переносять зимівлю
у відкритому ґрунті. До тих,
які погано зимують, віднос я т ь в о с новном у к ул яс т і
хризантеми.
У рослин обріжте стебла,
залишивши приблизно 15 см
від кореня, викопайте з грудкою землі, ви да літь лис тя,
прив'яжіть до кожного стебла
етикетку з назвою сорту, складіть в ящик і засипте торфом
або тирсою.
Ящики найкраще зберігати
у приміщенні з температурою
ві д 4 до 6 г ра дус і в, а коли
з'являться паростки, їх починають помірно поливати. Рано
навесні рослини висаджують
у відкритий ґрунт.
За морозостійкими хризантемами догляд простіший.
Вам потрібно зрізати к ущі
до ґрунту і зробити укриття
з сухого листя шаром 20 см.
Верх накрий те покривним
матеріалом.
Ось такий догляд необхідний восени цим ефект ним
квітам.
Хочемо порадити вам прикрашати свої веранди, альтанки,
балкони та тераси ефектними
композиціями з низькорослих
хризантем. Їхній вигляд просто
шикарний.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 9.11

Телепрограма

Середа, 4 листопада 2020

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 10.11

ÑÅÐÅÄÀ, 11.11

×ÅÒÂÅÐ, 12.11

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Радіодиктант
10.00 Д/ц "Дикі тварини"
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.25, 00.00 Спорт
15.20 Країна пісень
16.25, 00.35 Т/с "Полдарк"
17.30 Д/с "Дикая планета"
18.55 Д/ц "Вижити в дикій
природі"
19.55 Д/ц "Світ дикої при�
роди"
21.35 "Зворотний відлік"
00.05 Перша шпальта

09.30, 16.25 Т/с "Величні
Медичі" 16+
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади.
15.10,21.35 Спорт
15.20 Країна пісень
17.30 Схеми
18.55 Д/ц "Вижити в дикій
природі"
20.00 Д/ц "Супер � чуття
22.00 Наші гроші
22.30 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
00.25 Т/с "Полдарк" 16+

09.30, 16.25 Т/с "Величні
Медичі" 16+
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.35 Спорт
15.20 Країна пісень
17.30 Наші гроші
18.55 Д/ц "Вижити в дикій
природі"
20.00 Д/ц "Супер � чуття
22.00 Розважальна програ�
ма
22.30 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
00.25 Т/с "Полдарк" 16+

09.30, 16.25 Т/с "Величні
Медичі" 16+
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.30 Розважальна програ�
ма
18.55 Д/ц "Вижити в дикій
природі"
20.00 Д/ц "Супер � чуття
22.00 Схеми
22.30 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
00.25 Т/с "Полдарк" 16+

1+1

1+1

09.25,10.25 "Життя відо�
мих людей 2020"
11.25,12.20 "Життя відо�
мих людей"
13.00,14.15 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Свати"
21.45 Т/с "СидорЕнки�Си�
дОренки 2" (12+)
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"
11.25 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
2020"
20.45 Т/с "Свати � 6"
21.45 Т/с "СидорЕнки�Си�
дОренки 2" (12+)
22.45 "Міняю жінку 15"
00.40 Т/с "Шлях у порож�
нечу"

09.25,10.25 "Життя відомих
людей 2020"
11.25 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали
20.45 Т/с "Свати"
21.45 Т/с "СидорЕнки�Си�
дОренки 2" (12+)
22.45,23.55 "Світ навиворіт
11: Китай"
01.05 "Світ навиворіт"

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

09.35,18.00, 19.00, 03.25
Ток�шоу "Стосується
кожного"
10.35, 12.25 Т/с "Детектив
Ренуар" 12+
15.45 "Чекай на мене
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�
та справа. Артюх"
00.00 Т/с "Ні кроку назад 2.
На лінії фронту" 12+
02.05 Х/ф "Чекання пол�
ковника Шалигіна"

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�
лек 2" 12+
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її
доньки"
14.20,15.20 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�
та справа. Артюх"
00.00 Т/с "Ні кроку назад 2.
На лінії фронту" 12+

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�
лек 2" 12+
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її
доньки"
14.20,15.20 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Речдок. Особис�
та справа. Артюх" 16+
00.00 Т/с "Ні кроку назад 2.
На лінії фронту" 12+

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

04.50, 23.20 Т/с "Доктор
Хаус" 16+
06.45 Т/с "Комісар Рекс"
09.50 "МастерШеф
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
15.35 Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама"
19.05 "Таємниці ДНК" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Життя
прекрасне" 12+
01.15 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

05.15 Т/с "Коли ми вдома"
05.30, 23.10 Т/с "Доктор
Хаус" 16+
07.10 Т/с "Комісар Рекс"
10.15 "МастерШеф
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
15.35 Т/с "Слід" 16+
18.00 "СуперМама"
19.05 "Про що мовчать
жінки" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Два полю�
си любові" 16+
01.00 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

05.25,23.15 Т/с "Доктор
Хаус" 16+
07.10 Т/с "Комісар Рекс"
10.10 "МастерШеф
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"
15.35 Т/с "Слід" 16+
18.05 "СуперМама"
19.05 "Детектор брехні" 16+
20.15, 22.45 Т/с "Життя
прекрасне" 12+
01.10 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+

ICTV
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.15 Х/ф "Пік Дан�
те"
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Х/ф "Еверест"
16.50 Х/ф "Міцний горішок
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Теорія змови
21.25 Т/с "Коп з минулого"
22.35 Свобода слова
23.35 Х/ф "Едді "Орел" 16+

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні
новини
10.10,00.50 Теорія змови
11.10 Секретний фронт
11.50, 13.15 Х/ф "Пряма та
очевидна загроза"
12.45,15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Т/с "Пес" 16+
16.50, 21.25 Т/с "Коп з ми�
нулого" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
22.35 Х/ф "Назад у май�
бутнє"
01.45 Анти�зомбі

1+1

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�
вини
12.45,15.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Повстання" 16+
15.10, 16.15 Т/с "Пес" 16+
16.50, 21.25 Т/с "Коп з ми�
нулого" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Х/ф "Назад у май�
бутнє�2"
01.30 Анти�зомбі

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.10 Шалена зирка 12+
10.10,19.00 Супер Топ�мо�
дель по�українськи
12.10 Х/ф "Секретні мате�
риали
14.10 Х/ф "Людина�мура�
ха" 16+
16.30 Х/ф "Людина�мура�
ха та Оса" 12+
21.00 Х/ф "Із Парижа з лю�
бов'ю" 16+
22.50 Х/ф "Удача Логана"
01.30 Х/ф "Змія" 12+

07.20 Варьяти 12+
09.00 Т/с "Мерлін"
11.10 Х/ф "Із Парижа з лю�
бов'ю" 16+
13.10 Суперінтуїція 12+
15.10 Хто зверху? 12+
17.00,19.00 Кохання на ви�
живання 16+
21.00 Х/ф "Дежа вю" 16+
23.40 Х/ф "Кур'єр" 16+
01.40 Т/с "Сирена" 16+
02.30 Зона ночі
05.00 Абзац

07.20 Варьяти 12+
09.00 Т/с "Мерлін"
11.10 Х/ф "Розлучення по�
американські" 16+
13.10 Хто проти блондинок
12+
15.20 Хто зверху? 12+
17.20,19.00 Діти проти зірок
20.40 Х/ф "Ворог держави"
23.30 Х/ф "Погана компа�
нія" 16+
01.50 Т/с "Сирена" 16+
ÍÒÍ

ÍÒÍ

08.15 Х/ф
"Бережіть
жінок"
10.50, 22.30 Т/с "Морський
патруль" (16+)
12.50 "Таємниці світу"
14.40 "Полювання на НЛО"
15.35 "Прокляття курганів"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного
розшуку"
00.20 Х/ф "Нічна бригада"

09.00 Х/ф "Право на
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
постріл"
22.00, 02.15 "Свідок" 10.40, 22.30 Т/с "Морський
09.00 Х/ф "Страх висоти"
патруль" (16+)
10.50, 22.30 Т/с "Морський 12.50 "Таємниці криміналь�
патруль" (16+)
ного світу"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.55 "Великі українці"
14.45 "Великі українці"
18.20 "Вартість життя"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного
19.30 "Легенди розшуку"
розшуку"
00.15 "Легенди бандитсь� 00.15 "Легенди бандитсько�
кого Києва"
го Києва"
ÍÒÍ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.30 Зірковий шлях шлях
10.30 Реальна містика
12.30 Агенти справедли�
вості 12+
14.30 Історія злочину 16+
17.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.30 Т/с "Шуша"

09.30 Зірковий шлях шлях
10.30 Реальна містика
12.30,05.30 Агенти спра�
ведливості 12+
14.30 Історія злочину 16+
17.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 00.00 Т/с "Шуша"

09.30 Зірковий шлях шлях
10.30 Реальна містика
12.30,05.30 Агенти спра�
ведливості 12+
14.30 Історія злочину 16+
17.00 Т/с "Відважні" 16+
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Футбол

Ï’ßÒÍÈÖß, 13.11

ÑÓÁÎÒÀ, 14.11

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.05 Відтінки України
09.35 Ідемо в музей
10.10 Х/ф "Ромео і Джуль�
єта" 1 с.
12.00 Ендрю Марр
13.00 Д/ц "Історії вулканів"
13.30 Д/ц "Секрети Сонячної
системи"
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
15.55 Відсутність доказів
16.45 Всенічне бдіння
20.30 Д/ц "Супер�чуття"
21.25 Д/с "Неймовірні вина�
ходи"
22.00 Х/ф "Проти всіх во�
1+1
1+1
рогів
09.25,10.25 "Життя відомих 09.25,10.25, 11.25, 12.20, 00.25 Д/ф "Клітка для двох"
людей 2020"
14.20 "Життя відомих
1+1
11.25 "Одруження наосліп"
людей 2020"
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
08.00 "Сніданок. Вихідний"
19.00 "Секретні матеріали 19.00 "Секретні матеріали 10.00 "Світ навиворіт"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
15.00 Т/с "Свати"
20.45 Т/с "Свати"
20.45 "Ліга сміху 2020"
19.30,05.20 ТСН
21.45 "Право на владу 2020" 22.45 "Вечірній квартал"
20.15 "Чистоnews 2020"
00.45 Х/ф "Кінцева зупинка 00.00 "Жіночий квартал
20.20 "Вечірній квартал
� весілля"
01.25 Х/ф "Кінцева зупинка 22.20 "Вечірній квартал"
� весілля"
23.15 "Світське життя. 2020"
²ÍÒÅÐ
01.15 "Ліга сміху 2020"
²ÍÒÅÐ
10.00 "Корисна програма"
²ÍÒÅÐ
11.05 Т/с "Мене звати Ме� 10.00 "Корисна програма"
лек 2" 12+
11.05 Т/с "Мене звати Ме� 09.00 "Готуємо разом
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її
10.00 "Корисна програма"
лек 2" 12+
доньки"
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її 11.10 Х/ф "Карнавальна
14.20,15.20 "Речдок"
ніч"
доньки"
18.00 "Стосується кожного" 14.25,15.20 "Речдок"
12.50 Х/ф "Дівчина з гіта�
20.00 "Подробиці"
рою"
18.00,02.10 Ток�шоу "Сто�
21.00 Т/с "Речдок. Особис�
14.35 Х/ф "Кохана жінка
сується кожного"
та справа. Артюх" 20.00 "Подробиці тижня"
механіка Гаврилова"
16+
16.10 Т/с "Побачити океан"
21.00 "Мир і війна"
00.00 Х/ф "Дот"
00.50 Х/ф "Екіпаж машини 20.00,02.40 "Подробиці"
01.50 Х/ф "Доля людини"
20.30 "Місце зустрічі"
бойової"
22.30 "Легенда.
ÑÒÁ
ÑÒÁ
00.10 Х/ф "Небесні ластів�
05.15 Т/с "Коли ми вдома" 05.15 Т/с "Коли ми вдома"
ки"
05.30, 23.10 Т/с "Доктор 06.05,19.00, 22.45 "Холос�
ÑÒÁ
Хаус" 16+
тячка" 12+
07.10 Т/с "Комісар Рекс"
10.05,23.50 "Як вийти 05.15 Т/с "Коли ми вдома"
10.15 "МастерШеф
заміж" 16+
05.25, 10.50 Т/с "Життя пре�
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+ 11.10, 14.50, 18.05 Т/с
красне" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
"Сліпа" 12+
07.50 "Неймовірна правда
Новини"
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
про зірок"
15.35 Т/с "Слід" 16+
Новини"
12.55 Т/с "Відпустка у со�
18.00 "СуперМама"
00.55 "Про що мовчать
сновому лісі" 12+
19.00 "Один за всіх" 16+
жінки" 16+
16.55,22.25 "Хата на тата"
20.15, 22.45 Т/с "Два полю�
19.00 "МастерШеф" 12+
ICTV
си любові" 16+
00.25 "Я соромлюсь свого
01.05 "Слідство ведуть ек� 08.45 Факти. Ранок
тіла" 16+
09.15,19.20 Надзвичайні но�
страсенси" 16+
ICTV
вини
ICTV
06.55 Т/с "Вижити за будь�
10.10 Анти�зомбі
яку ціну"
11.10, 13.15 Т/с "Вижити за
08.45 Факти. Ранок
08.35 Т/с "Вижити за будь�
будь�яку ціну�3"
09.15,19.20 Надзвичайні
яку ціну�3"
12.45,15.45 Факти. День
новини
10.10,00.50 Секретний 15.40,16.15, 00.20, 01.50 10.35, 13.00 Т/с "Коп з ми�
нулого" 16+
Скетч�шоу "На трьох"
фронт
12.45 Факти. День
12.35, 13.15 Х/ф "Пік Данте" 17.15,20.10 Дизель�шоу
16.35 Х/ф "Смерч" 16+
18.45 Факти. Вечір
12.45,15.45 Факти. День
15.10, 16.15 Т/с "Пес" 16+ 23.05 Скетч�шоу "На трьох� 18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Таксі" 16+
8" 16+
16.45, 21.25 Т/с "Коп з ми�
20.55 Х/ф "Таксі�2" 16+
нулого" 16+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
22.40 Х/ф "Таксі�3" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
06.00,07.15 Kids' Time
00.25 Х/ф "Едді "Орел" 16+
20.20,01.45 Анти�зомбі
22.35 Х/ф "Назад у май� 06.05 М/с "Майлз із майбут�
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
нього"
бутнє�3"
07.20,01.40 Варьяти 12+
07.20,01.30 Варьяти 12+
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË
07.50,10.00 Орел і Решка
09.10 Суперінтуїція 12+
07.20,13.00, 02.00 Варьяти 11.10 Кохання на виживан� 12.10 Le Маршрутка
13.10 Хто зверху? 12+
ня 16+
09.00 Т/с "Мерлін"
10.10 Х/ф "Дежа вю" 16+ 13.10 Х/ф "Місія неможли� 15.20 М/ф "Іван Царевич та
Сірий вовк" 16+
ва: Фолаут" 12+
15.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Місія неможли� 16.10 Х/ф "Ворог держави" 17.10 М/ф "Іван Царевич і
Сірий вовк 2" 16+
19.00 Х/ф "Вікінги" 16+
ва: Фолаут" 12+
18.50 Х/ф "Тор 2: Царство
00.00 Х/ф "Поїздочка 2: 21.00 Х/ф "Тор" 16+
темряви" 16+
Смерть попереду" 23.30 Х/ф "Секретні мате�
риали: Хочу вірити" 21.00 Х/ф "Тор 3: Раґнарок"
18+
23.40 Х/ф "100 футів" 18+
02.55 Служба розшуку
ÍÒÍ
дітей
ÍÒÍ
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
03.00 Зона ночі
22.00, 02.25 "Свідок" 07.40 Х/ф "Було у батька
ÍÒÍ
09.00 Х/ф "Хід конем"
три сини"
09.00 Х/ф "На війні як на 10.40, 22.30 Т/с "Морський 10.20 Х/ф "Фронт за лінією
патруль" (16+)
фронту" (12+)
війні"
10.50, 22.30 Т/с "Морський 12.50,03.55 "Правда життя" 13.40 "Легенди карного
14.40 "Наші права"
розшуку"
патруль" (16+)
18.20 "Таємниці світу"
15.35,02.50 "Випадковий
12.50 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного
свідок"
14.50 "Великі українці"
розшуку"
18.05 "Круті 90�ті"
18.20,03.45 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного 00.15 "Легенди бандитсько� 19.00,03.20 "Свідок"
го Києва"
19.30 Х/ф "Принцеса на бо�
розшуку"
бах"
00.20 "Легенди бандитсько�
ÒÊ
ÓÊÐÀ¯ÍÀ
21.45 Х/ф "На гребені
го Києва"
09.30 Т/с "Відважні" 16+
хвилі" (16+)
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
13.40, 15.30 Т/с "Переклад 00.15 Х/ф "Точка неповер�
не потрібен" 16+
09.30 Зірковий шлях шлях
нення" (16+)
18.00 Гучна справа
10.30 Реальна містика
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
12.30 Агенти справедли� 20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
08.10 Т/с "Шуша" 16+
вості 12+
21.00 Свобода слова Савіка 14.00, 15.20 Т/с "Метелик"
14.30 Історіязлочину 16+
Шустера
20.00 Головна тема
17.00 Т/с "Відважні" 16+
00.00,02.15 Т/с "День сон� 21.35 Футбол.
20.10 "Говорить Україна"
ця" 12+
23.50, 02.15 Т/с "Біля при�
21.00 Т/с "Шуша" 16+
04.00 Реальна містика
чалу" 16+
23.20 Слідами
09.30, 16.25 Т/с "Величні
Медичі" 16+
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади
15.10,21.35 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ц "Вижити в дикій
природі"
20.00 Д/ц "Супер � чуття
22.00 Д/ц "Супер�чуття"
22.30 Ендрю Марр. Мій мо�
зок і я
00.25 Т/с "Полдарк" 16+

ÍÅÄ²Ëß, 15.11
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09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Вільна енергія Тесли
15.00,01.05 Країна пісень
16.00 Т/с "Модус" 16+
18.00 Д/ц "Історії вулканів"
18.40 Д/ц "Всі на море
19.35 Д/с "Дикая планета"
20.00 Д/ц "Боротьба за ви�
живання"
21.25 Розважальна програ�
ма
22.00 Х/ф "Старий добрий
день подяки"
1+1

09.00 "Лото�забава"
09.25,12.45, 01.55 "Світ на�
виворіт"
09.45,10.45 "Великі випуски
11.45 "Світ навиворіт
18.15 "Українські сенсації
19.30,05.00 ТСН
21.00 "Танці з зірками 2020"
23.50 Х/ф "Віктор Фран�
кенштейн" (16+)
²ÍÒÅÐ

05.55 Х/ф "Жандарм на
відпочинку"
08.00 "Удачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.00 Т/с "Речдок. Особис�
та справа. Артюх" 16+
16.50, 20.30 Т/с "Детектив
Ренуар" 12+
20.00 "Подробиці"
21.50 Х/ф "Максим Перепе�
лиця"
23.50 "Речдок"
ÑÒÁ

05.40 Х/ф "Раз на раз не
випадає"
07.10 Х/ф "Сім няньок"
08.35 "МастерШеф" 12+
12.00 "Хата на тата" 12+
14.55 "СуперМама"
19.00 "Слідство ведуть ек�
страсенси" 16+
20.00 "Один за всіх" 16+
21.10 "Я соромлюсь свого
тіла" 16+
23.10 "Детектор брехні" 16+
ICTV

07.25 Анти�зомбі
08.25 Секретний фронт
10.15, 13.00 Т/с "Пес" 16+
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Таксі" 16+
15.30 Х/ф "Таксі�2" 16+
17.00 Х/ф "Таксі�3" 16+
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "Таксі�4"
23.05 Х/ф "Таксі�5" 16+
01.00 Х/ф "Каратель" 16+
02.35 Я зняв!
ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

06.00,07.45 Kids' Time
06.05 Мультфільми
07.50 М/ф "Тролі"
09.20 Діти проти зірок
11.10 Х/ф "Тор" 16+
13.20 Х/ф "Тор 2: Царство
темряви" 16+
15.50 Х/ф "Тор 3: Раґнарок"
12+
18.20 Х/ф "Капітан Мар�
вел" 12+
21.00 Х/ф "Чорна пантера"
23.50 Х/ф "Детройт" 16+
02.40 Варьяти 12+
ÍÒÍ

07.25 "Страх у твоєму домі"
11.00 Х/ф "Принцеса на бо�
бах"
13.10 Х/ф "Самотня жінка
бажає познайоми�
тись"
14.55 Х/ф "Опікун"
16.35 Х/ф "На гребені
хвилі" (16+)
19.00 Х/ф "Балада про доб�
лесного лицаря Ай�
венго"
20.50 Х/ф "Чорна стріла"
22.30 Х/ф "Страховик"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.10 Т/с "Поверни моє
життя" 12+
13.20 Т/с "Про що не роз�
повість ріка"
17.10, 20.00 Т/с "Сімейний
портрет" 12+
19.00 Сьогодні.
22.10, 02.15 Т/с "Соломоно�
ве рішення" 12+
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Середа, 4 листопада 2020

Результати першого в історії
аудиту Верховної Ради
У жовтні Рахункова палата закінчила
перший за 29 років
незалежної України аудит Верховної
Ради.
Фінансова перевірка тривала понад 9 місяців. Експерти
з’ясували, скільки і на що витрачали гроші депутати. Про
результати аудиту розповідає
Центр громадського моніторингу
та контролю.
Згідно з інформацією Рахункової палати, аудит проводився
за період 2013–2019 роки. За 7
років апарат ВР, управлінн я
справами апарату парламенту,
підприємства, установи та організації, пов’язані з ВР, використали 7,814 млрд грн. Основна
маса коштів – 7,7 млрд грн – надійшла із державного бюджету,
а ще 114 млн грн – з місцевих
бюджетів.
«Це перший аудит в історії –
Верховна Рада не перевірялася

жодного разу за часи незалежності нашої держави. Ми охопили 7 років – 2013–2019 роки, щоб
не було упередженості. Перевірили, наскільки ефективно використовувалися бюджетні кошти
та як відбувалося управління
державним майном Апаратом
Верховної Ради», – зазначив голова Рахункової палати Валерій
Пацкан.

Відповідно до результатів аудиту, понад
половину коштів (51%)
було витрачено на законотворчу діяльність
парламенту. Ще 44%
пішло на обслуговування, організаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення
депутатів. Також 5%
Верховна Рада витратила на розвиток електронного урядування.
Аудит виявив певні порушення та недоліки в управлінні

коштами апаратом Верховної
Ради. Зокрема, у 2014–2017 роках парламент працював без
ухвалених кошторисів, а в 2013
і 2019 роках кошториси були
затверджені з порушенням
термінів.
Крім того, аудитори знайш ли невикорис тан і ко шти – понад 475 млн грн – через несвоєчасне ініціювання
бюджетних асигнувань на кінець 2013 –2019 років. Також
експерти з’ясували, що на 5,7%
земельних ділянок апарату ВР
відсутні документи на право
постійного користування.
За результатами ауд и т у
Рахункова палата надала парламенту низку рекомендацій,
щоб усунути виявлені порушенн я. Зокрема, Верховній
Раді рекомендовано затвердити положення про апарат ВР,
вдосконалити законодавство
про управління держмайном,
оплату праці у держсекторі,
механ ізм вип лат, передбачених депу татам на оренду
житла тощо.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № №333/710 Р
від 21 грудня 2018 р.
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