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УРЯД ПІДТРИМАВ ПОСТАНОВУ ПРО ЖОРСТКИЙ
КАРАНТИН ЯКИЙ БУДЕ ЗАПРОВАДЖЕНИЙ ІЗ 8 СІЧНЯ.

В УКРАИНЕ ЗАПУСТИЛИ САЙТ
"ВСЕУКРАИНСКОЙ ШКОЛЫ ОНЛАЙН"

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня
включно. Постанову ухвалили з можливістю одноденного доопрацювання для внесення технічних правок.

В Украине презентовали платформу для дистанционного и
смешанного обучения «Всеукраинская школа онлайн».
В Министерстве образования отмечают, что платформа создана с целью обеспечения равного доступа к качественному
школьному образованию учеников 5-11 классов в условиях
дистанционного обучения.
На сайте Всеукраинской школы онлайн размещены материалы, которые прошли экспертизу и соответствуют государственным образовательным стандартам.
По словам и.о. министра образования Сергея Шкарлета, в
условиях стремительного распространения пандемии важно
обеспечить защиту здоровья и жизни каждого участника образовательного процесса.
«Вместе с тем мы понимаем, что процесс обучения не должен останавливаться. Именно поэтому, чтобы все участники
образовательного процесса получили надлежащую поддержку
прежде всего в случае внедрения дистанционного обучения,
мы запустили «Всеукраинскую школу онлайн». И актуальность
создания национальной образовательной платформы обусловлена не только вызовами, связанными с распространением
COVID-19, но и стратегической необходимостью обеспечения
устойчивости и качества учебного процесса и равного доступа
к знаниям для всех учеников Украины независимо от их места проживания и имеющихся ресурсов», - подчеркнул Сергей
Шкарлет.
Планируется,
что Всеукраинская школа онлайн обеспечит
учеников
виде опояснениямы, конспектом,
тестами и возможностью отслеживать свой
учебный
прогресс. А учителей
- необходимыми методическими рекомендациями и примерами применения современных образовательных технологий.
Сейчас контент платформы рассчитан на две недели обучения
в соответствии с календарным планом, и каждую неделю он будет дополняться.
https://lms.e-school.net.ua/ (видео уроки)

Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов,
який представляв постанову, уряд пропонує на 16 днів обмежити роботу:
закладів культури
розважальних закладів (нічні клубу, дискотеки, оренда закладів для проведення корпоративів)
навчальних закладів: шкіл і вишів. Дитсадки працюватимуть
закладів розміщення (крім готелів і закладів реабілітації)
спортзалів, фітнесцентрів, басейнів (крім занять на вулиці і
професійних команд)
закладів харчування – дозволена робота лише на виніс і доставку. При цьому в новорічну ніч закладам харчування дозволять працювати до 1 години ночі
салонів краси і перукарень – зможуть працювати виключно за
попереднім записом, без очікування всередині
спортивних заходів, дозволено лише професійні, без глядачів
торгівлі непродовольчими товарами (дозволена лише доставка)
непродовольчих ринків
різдвяних ярмарок
ялинки на площах – без облаштування концертів, розваг
державні і комунальні заклади відправлять на дистанційну
освіту
установам і організаціям рекомендовано перейти на дистанційну роботу для розвантаження офісів.
При цьому, за словами міністра, увесь транспорт працюватиме: і міський, і міжміський.
«Розраховуємо на свідомість громадян. Це дуже потрібні заходи», – сказав Степанов. Голова МОЗ додав, що від кінця лютого до середини березня в Україні традиційно спостерігається
зростання кількості захворілих на грип, що може ускладнити
ситуацію з пандемією COVID-19, зокрема тому і пропонують
жорсткий карантин.
Крім того, згідно з рішення уряду карантин і режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до 28 лютого: це обмеження «помаранчевої» зони, що діють на території всієї країни.

ЄС ДОПОМАГАЄ РОЗВИВАТИ БІЗНЕС НА ДОНБАСІ
За 2020 рік представникам малого та середнього бізнесу,
який знаходиться на підконтрольній Києву території Донбасу
було виділено 240 млн гривень. Це стало гарним підґрунтям
для залучення ними у свої інвестиційні проекти понад 596 млн
гривень.
«Донецька та Луганська області продовжують й надалі отримувати суттєву допомогу та підтримку ЄС для розвитку
інвестиційного клімату в регіоні та сталого економічного й
соціального відновлення, — говорить Посол ЄС Матті Маасікас.
Завдяки програмі FinancEast в рамках ініціативи
EU4Business продемонстрований той показний, який може показати, що бізнес у регіоні живий, розвивається та потужний.
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Крім того, FinancEast передбачає відшкодування до 50%
вартості інвестиційних проєктів. Це могло стати тим активізатором вкладення коштів на сході.
Головною умова для участі в програмі виступає стабільність
фінансового стану і проведення діяльності на території Донбасу не менше чим рік.
Учасники можуть представляти різноманітні категорії економіки, але за статистикою найбльіш привабливим є сільське
господарство.
«Найчастіше інвестиційні проєкти включали в себе придбання різноманітної сільськогосподарської техніки та обладнання.
Це трактори, комбайни, жатки та жниварки, сівалки, навантажувачі, обприскувачі тощо. Паралельно, ми маємо інвестиційні проєкти й на придбання обладнання з метою модернізації
виробничого процесу промислових ММСП. Також в портфелі
програми є ММСП, які займаються транспортними перевезеннями й обробленням вантажів, торгівлею, ремонтом та технічним обслуговуванням автомобілів, — розповів уповноважений представник Фонду розвитку підприємництва Валерій
Майборода.
На хвилинку, 146 інвестиційних проєктів за майже рік реалізації програми було підтримано. Це на фоні нестабільності в
економічній сфері викликаних пандемією. Бо наприклад жнива, а перед цим за сіяння полів не зупинялось.
«Це дуже вигідна програма. Інакше ж ніяк. Маленькому господарству отримати техніку дуже важко. Завдяки допомозі ЄС
господарство міцніше стоїть на ногах. Ми можемо збільшити
якість обробки ґрунту, якість посівів, покращити умови зберігання того врожаю збіжжя, який ми зібрали», – сказав один
керівників господарського господарства Луганщини.
За словами іншого підприємця був отриманий той лізинг, з
допомогою якого придбалась техніка для роботи.
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Відтак, з 8 по 24 січня включно 2021 року в Україні будуть
запроваджені посилені карантинні обмеження задля того,
аби не допустити розгортання нової хвилі захворюваності на
COVID-19.
При цьому, за ініціативи Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України було збережено
штатну роботу усіх КПВВ. Члени Уряду підтримали дану пропозицію.

«Ми засуджуємо блокування роботи КПВВ з боку РФ як на адмінмежі з Кримом, так і на Донеччині та Луганщині. Ми розуміємо, що люди і так знаходяться в заручниках окупаційних
режимів. При цьому, аби потрапити на підконтрольну територію люди проходять усі кола пекла, адже окупаційні режими
майже не пропускають людей, а якщо і пропускають, то вимагають стоси якихось папірців. Ситуація дуже складна, але ми
зі свого боку зобов‘язані просто зробити усе, що від нас залежить, аби максимально забезпечити дотримання прав людей
на отримання гідної медичної та соціальної допомоги на підконтрольній території, права бути з родиною та інші. І я щиро
вдячний членам Уряду за підтримку», - наголосив Віце прем‘єрміністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій Олексій Резніков.
БЕРЛИН ПРИЗВАЛ МОСКВУ НАДАВИТЬ НА
БОЕВИКОВ ДОНБАССА: "МИНСК" НАДО ВЫПОЛНЯТЬ

«В 2014—2015 роках наше підприємство багато втратило. Тут
була зона бойових дій. Завдяки програмі допомоги ЄС ми можемо рухатися вперед і нормально житии», – ділиться директор приватного сільськогосподарського підприємства Микола Костильов.
Програмі рік, однак попит на Донбасі дуже високий. Адже всі
кошти, які виділяє ЄС на інвестиційні проекти працюють на
економіку держави.
НЕЗВАЖАЮЧИ НА ПОСИЛЕНІ КАРАНТИННІ
ОБМЕЖЕННЯ У СІЧНІ, КПВВ ПРАЦЮВАТИМУТЬ
У ШТАТНОМУ РЕЖИМІ
Незважаючи на посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня, усі контрольно-пропускні пункти в‘їзду-виїзду продовжать
працювати у штатному режимі. Сьогодні, на засіданні Кабінет
Міністрів вніс зміни до своєї постанови N641.

Нужно использовать импульс, который дает перемирие,
говорят в кабмине ФРГ
В Берлине положительно оценивают перемирие на Донбассе и другие шаги, предпринятые сторонами конфликта после
"нормандского" саммита в Париже 9 декабря 2019 года, в том
числе обмен пленными, хотя и констатируют, что Минские
договоренности пока не выполнены.
Об этом со ссылкой на представителя кабмина ФРГ сообщает ТАСС.
"Это, без сомнения, развитие в правильном направлении,
– констатировали в правительстве Германии. – Нужно использовать импульс, который дает перемирие".
В кабмине ФРГ также призвали Москву как сторону, подписавшую Минские договоренности, использовать свое влияние
на непризнанные "республики" Донбасса, чтобы продвинуться
в реализации "Минска".
"Правительство ФРГ было и остается готовым и впредь вместе с Францией работать над прояснением открытых вопросов", – отметили в Берлине, констатировав, что "предстоит еще
много работы".
Напомним, спикер Трехсторонней контактной группы,
советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил,
что договоренности саммита "Нормандской четверки" в Париже не выполнены полностью
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ІВАН ДЗЮБА — УНІКАЛЬНА ПОСТАТЬ СЕРЕД
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ.
Він повторив долю своїх співвітчизників у нас і за кордоном, які, раз і
назавжди усвідомивши себе українцями, невтомно працювали на ниві
національного відродження, зазнаючи утисків і приниження, переслідування , арештів і судів. Він ніколи не зраджував своєму сумлінно,
своїм ідеалам. Навіть тоді, коли змушений був написати важко вимучену « заяву» після арешту за книжку
« Інтернаціоналізм чи русифікація?»
, яка сприйнялася як вибух бомби й
поширювалася у нас самвидавом, а
видрукувана була за кордоном.
Це був маніфест шістдесятництва,
як висловився Микола Ільницький, що « викликав міжнародний резонанс і
привернув увагу світової громадськості до стану прав людини і прав народу
в колоніальній радянській імперії» . Хто він, той автор, що, послуговуючись
цитатами класиків марксизму-ленінізму, доводив облудність і фарисейство
« найсправедливішої» національної політики КПРС?
Іван Михайлович Дзюба родом із Донбасу. З тих країв, про які тепер наші політики кажуть, що там ніколи не розмовляли українською
мовою, що потрібні там аж дві мови державні: рідна і сусідська. Народився майбутній Герой України у с Миколаївці Волноваського району Донецької області 26 липня 1931 року. У 1953 році закінчив Донецький (тоді
— Сталінський) педагогічний інститут, а 1956-го — аспірантуру Інституту
літератури ім. Тараса Шевченка АН України. Науковим керівником у нього
був академік О. І. Білецький. Тема кандидатської дисертації — «Сатира Маяковського» . З 1959 року член Спілки письменників України. Деякий час
працював у Держлітвидаві (пізніше — видавництво «Дніпро» ), завідував
відділом критики в журналі « Вітчизна» . У 1963—1964 pp. кілька разів був
звільнений з роботи як « неблагонадійний» .
Автор книжок « Звичайна людина чи міщанин?» (1959), « Грані кристала»
(1978), « На пульсі доби» (1981), « Стефан Зорян в історії вірменської літератури» (1984), « Автографи відродження» (1986), « Садріддін Айні» (1987), «
У всякого своя доля» (1989), « Бо то не просто мова, звуки...» (1990), « Застукали сердешну волю» (1995), « Між культурою і політикою» (1998), « Інтернаціоналізм чи русифікація?» (1998, написано в 1965 р.).
В часи викриття « культу особи» Й. Сталіна двадцятип'ятилітній критик,
автор статей у «Літературній газеті» («Літературній Україні» ), «Вітчизні» ,
опиняється в епіцентрі літературного життя. Цікавими й сміливими були
його виступи в пресі чи на письменницьких зібраннях. Вони викликали суперечки, в яких виявляли себе і прихильники, і вороги. І. Дзюба порушував важливі, наболілі проблеми життя, викривав його труднощі. Він вітав
прихід «шістдесятників» , був для них авторитетом.
«В Івана Дзюби був здоровий національний інстинкт самоствердження, —
зазначає Євген Сверстюк.
Треба було йти на боротьбу з ворогом. Йти, як на заміноване поле. І він
пішов. « Звичайно, в ньому було молодече зухвальство, і воно було одразу
помічене як порушення неписаних правил, — продовжує Євген Сверстюк.
— Було іронічне зухвальство і в цитуванні молодим критиком класиків
марксизму-ленінізму, яких тоді застосовували як масло до каші. «Де він викопав таку цитату Маркса, що вона йде «проти» , а не «за»? До речі, тоді була
мода на молодого Маркса, але чомусь майже нікому не хотілося зробити
його інструментом демаскування офіційного благополуччя»
Євген Сверстюк згадує, що «кожен з молодих авторів прагнув зустрічі з
ним (І. Дзюбою. — Н.В.) і чогось чекав від тієї зустрічі. Кожна його публікація ставала поміченою. На початку 60-х відроджувався престиж української
критики. Серед ілюзій молодого завідувача відділу критики журналу «Вітчизна» була й така, щоб вести відділ зусиллями кількох авторів. Уже виділялися публікації Івана Світличного, Олексія Ставицького та ін.»
Іван Дзюба разом з В. Чорноволом, В. Стусом 1965 р. під час прем’єри фільму С. Параджанова та Ю. Іллєнка «Тіні забутих предків» виступили проти
відновлення в СРСР політичних репресій щодо української інтелігенції.
А праця І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» стала безстрашним
викликом тоталітарній системі. Твір був перекладений англійською, італійською, французькою, російською, китайською мовами, її взяв на озброєння
дисидентський рух, українська діаспора. Праця пробудила національний
дух українців від Донбасу до Галичини. її « підпільно» поширювали, обговорювали. Інтенсивне пробудження національної свідомості українців пов'я-
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зане саме з цим періодом. Але почалися арешти, ув'язнення, які тривали
після 1965 по 1972 рік. У цей час було засуджено побратимів І. Дзюби, — І.
Світличного, Є. Сверстюка, В. Стуса, Ігоря та Ірину Калинців. Виключили зі
Спілки письменників України та заарештували й самого І. Дзюбу. Через рік
його звільнили, але кілька років він перебував під офіційним наглядом. І.
Дзюбу позбавили права писати й виступати за фахом. Він працює коректором у біохімічному журналі й поринає у вивчення літератур різних народів.
Його праці видадуть, коли вченому вже можна буде друкуватися. Це «Грані
кристала» (1978), «На пульсі доби» (1981), «Стефан Зорян в історії вірменської літератури» (1982), «Автографи відродження» (1986), «Садріддін Айні»
(1987), дослідження з найрізноманітніших літератур, навіть таких, як кабардинська, нанайська, якутська, інгуська та ін. І. Дзюба знову ж таки підкреслює, що інтернаціоналізм не в злитті націй, а в їх розвої, не в уніфікації
мов, а в їх багатоманітності й розмаїтті. Тільки тоді інтернаціоналізм постає
справжнім.
І. М. Дзюба завжди захоплював своїми виступами аудиторію. Говорив
спокійно і виважено, не зважаючи на авторитети. Він критикував Олександра Корнійчука і Андрія Малишка, Юрія Збанацького і Вадима Собка, бо
хотів і прагнув того, щоб у нашій літературі були твори високого ґатунку,
а герої, у них представлені, були реальними, а не штучно надуманими. Іван
Михайлович захищав тих, у кого запримітив іскру Божу, й тих, хто потрапляв у немилість до влади.
Літературознавець В. Панченко наводить спогади В. Некрасова, коли Іван
Дзюба став на його захист: «Зійшовши на трибуну, уважно, холодно-спокійно оглянув всю президію і почав говорити, — згадував В. Некрасов. —
Подібного я не бачив і не чув ніколи. Наскільки мені пригадується, історія
моя послужила йому певною відправною точкою — трампліном для того,
щоб нагадати присутнім деякі деталі творчої біографії кожного з членів
президії. А в президії сиділо все начальство. Не кваплячись, не підвищуючи
голосу, не зловживаючи емоціями і не вживши жодного грубого чи просто
образливого епітета, в основному цитуючи з газет і журналів недавніх років
висловлювання кожного з тих, хто сидів за столом президії, він методично,
найвишуканішими прийомами клав їх усіх по черзі на обидві лопатки. Корнійчук, який не уник цієї долі, намагався вдатися до свого улюбленого прийому — перебивання автора. На Дзюбу це не подіяло. Корнійчук зблід, потім
налився кров'ю, почав стукати олівцем і скляною пробкою по графину. Нічого не допомагало — Дзюба, почавши з лівого флангу, підходив уже до кінця правого, тоді Корнійчук не витримав, підскочив і позбавив Дзюбу слова.
Той продовжував свою екзекуцію, притиснувши поближче мікрофон. І тут
я вперше побачив розгубленого Корнійчука — захлинувшись слиною, він
раптом закричав на весь зал: «Міліцію, чи що, покликати? Покличте там...» .
Дзюба, не моргнувши оком, довів свою думку до кінця, зійшов з трибуни.
Супроводжуваний аплодисментами, він акуратно склав папери і, не прискорюючи кроків, пройшов проходом, вийшов із залу»
Іншим разом Віктор Некрасов знайшов у поштовій скриньці гроші, які
йому у скрутну хвилину поклав
Іван Дзюба.
Роман Іваничук згадує, як у
1959 році він, молодий прозаїк,
почув захоплене слово про Івана Дзюбу від Михайлини Коцюбинської, з якою познайомився
у Криворівні, а потім зустрівся з
Миколою Вінграновським, Іваном
Драчем та Іваном Дзюбою, яких
після виступів у Львові назвали «
львівськими гастролерами». Під
час львівських гастролей він познайомився не лише з названими
літераторами, але й трохи молодшими прозаїками Валерієм Шевчуком та Володимиром Дроздом.
Іван Дзюба тоді дуже тактовно,
але категорично розкритикував
досить популярний на той час роман Іваничука «Край битого шляху» за півправду і конформізм. І
він, «розчавлений новітнім літературним віянням шістдесятників, мало не
поламав перо. Але завдяки своїй упертості і працьовитості, а надто ще й
Божому дарові взяв зовсім несподіваний для самого себе старт і, добігаючи
сьогодні до свого фінішу з восьмитомним доробком історичних романів,
завдячує успіхом передовсім безжальному й мудрому критикові Іванові
Дзюбі»
Як зазначає Роман Іваничук, Дзюба ходив по лезу бритви. Одного разу
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Іваничук повинен був передати з рук у руки рукопис трактату «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Він ніс Дзюбину працю і боявся, щоб його не схопили переодягнені в цивільне кадебісти, і водночас соромився свого страху, «адже я той рукопис несу, а він писав, писав і розмножував, і висилав
власть імущим офіційною поштою, хоч добре знав, яка кара його чекає за
таку творчість». Іваничукові дуже хотілося, щоб Дзюба прочитав усю його
творчість, адже він спрямував його на трудну й захопливу дорогу історичного романіста. Йому здавалося, що Іван Михайлович пильно стежить, як
він працює в жанрі прози...
Вони зустрілися під час Шевченківських
святкувань
біля
Київського національного університету. Іван Михайлович підійшов
до Іваничука і промовив: «Я у великому боргу перед тобою, Романе, —
і квапно закінчив фразу, — я й досі
не сказав про тебе свого доброго
слова...
А от і сказав, те слово, видно, давно вже в ньому жило, тільки й того,
що не проявилося на папері»
Дослідження Івана Дзюби заглиблювалися в історію національних
літератур. Відомі у нас і за межами
України його статті про Шевченка:
«Шевченко і Петефі», «Шевченко і
Шиллер: візія ідеального стану суспільства», «Шевченко і Хомяков», «Шевченко і Гюго», «Шевченко і Словацький», а ще монографія «Тарас Шевченко». Як зазначає академік М. Жулинський, над цією книжкою І. Дзюба почав думати дуже давно, збираючи
в букіністичних книгарнях старі російські журнали, в яких йшлося про
підкорення Росією «диких народов», замислювався над словом правди, словом болю і словом гніву Шевченка. Монографію «Тарас Шеченко» він опублікував у 2005 році, «в якій геній України постає в широкому історичному контексті — у зіставленні з європейськими романтиками та передусім у
слов'янському ідейно-естетичному контексті»
Понад тридцять літ проминуло з тих пір, як Дзюбу розпинали за працю «Інтернаціоналізм чи русифікація?» П'ятнадцять із них Україна у статусі незалежної держави. А насправді вона ніби на прив'язі у «старшого»
брата. Суперечки про дві державні мови хвилюють громадськість. Знову
доводиться говорити про духовне спустошення, про сучасну мовну ситуацію в Україні. Це надзвичайно турбує Івана Михайловича, бо «без мови
немає нації». Політика русифікації продовжується. У грудні 1988 року в газеті «Культура і життя» та в журналі «Коммунист» він друкує статтю «Чи
усвідомлюємо національну культуру як цілісність?» Аналізуючи взаємодії
різних видів мистецтв, І. Дзюба стверджує, що « українська мова не виконує
всіх своїх суспільних і культурних функцій», а вона є «становим хребтом
національної культури»
На теми української мови І. Дзюба пише статті вже понад 40 років, щоб
забезпечити її повносиле функціонування в суспільстві. Його турбує ця
проблема. Особливо прикро, що упродовж тривалого часу доводиться боронити рідну мову, що є трагедією української нації. Багато разів І. Дзюба
зарікався зачіпати мовні проблеми, але знову й знову брався за перо. « Треба нам нарешті усвідомити, — пише він, — русифікація України — усупереч усім нашим гімнам Україні та українській мові й усім ритуалам на їхню
честь — не лише триває, а й сягає такої глибини, що загрожує самому існуванню української нації серед націй світу».
У період виборювання й утвердження незалежності України не було таких
питань, з приводу яких І. Дзюба не висловив би своєї думки. Він уміє виділити серед розмаїття явищ найактуальніші і загострити увагу, зосередитися
на найістотнішому.
Як підсумок, наведемо прекрасні слова з газети «Урядовий кур'єр» за 26
липня 2006 р., з яких постає вольовий і невтомний Іван Михайлович Дзюба:
«Один із видатних національних мислителів нашого часу, талановитий
критик і літературознавець, учений академічного звання і академічного
масштабу, автор численних праць, статей, доповідей, чи не кожна з яких
пробуджувала громадянську думку; лідер, духовний організатор і речник
знаменитого українського шістдесятництва XX століття; політичний діяч,
пристрасний борець за Україну, її незалежність, її мову; діяч культури, щиро
відданий великій справі націєтворення. Це все Іван Дзюба, людина невтомної саможертовної праці, з його знаною в суспільстві чесною і принциповою
позицією на всіх етапах і в усіх життєпроявах, його громадянською, моральною людською висотою».

стор № 5

КТО ПОМОГАЕТ ДОНБАССУ
Война, которую развязала Россия на территории Донбасса, изменила
жизнь миллионов людей. Люди вынуждены были покидать свои родные
дома, производства останавливались. Огромная часть предприятий оказалась на оккупированной территории. Потери бюджета Украины были
огромными.
Кто пришел на помощь
По большому счету инфраструктура Донбасса находилась в плохом состоянии, еще и до начала боевых действий. Война только усугубила эту ситуацию. Для решения проблем инфраструктуры: ремонта школ, детских садов,
больниц, дорог, мостов и других объектов нужны были большие деньги. У
Украины таких денег, в условиях войны, не было.
Пришла финансовая помощь от наших западных партнеров. Сейчас не
о кредитах МВФ, а о других финансовых донорах, которые дают деньги на
восстановление и строительство инфраструктурных объектов.
Еще в 2014 году, в декабре, Европейский инвестиционный банк и правительство подписали соглашение о Чрезвычайной кредитной программе
для восстановления Украины. Было выделено 200 млн. евро на проекты восстановления. В рамках этой программы предусматривалось восстановление
и ремонт школ, больниц, детских садов, различных административных зданий.
Действие программы распространялось не только на Донецкую и Луганскую области, но и на Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Херсонскую и другие регионы Украины. Но основные деньги все-таки пошли в
Донецкую и Луганскую область, как территории более всего пострадавшие
от войны.
Кроме действия этой программы некоторые проекты финансировались
отдельными странами ЕС, США, Азии. Обычно это были деньги, которые не
нужно было возвращать. На это финансирование ремонтировались больницы, школы, библиотеки, строились спортивные площадки, ремонтировались административные здания. На деньги, выделенные USAID (Агентство
США по международному развитию) в большинстве городских советов
Донецкой и Луганской области были установлены системы электронного
голосования. До этого, голоса местных депутатов считали исключительно
за счет подсчета поднятых рук. Все эти деньги, вложенные в такие проекты
возвращать не нужно.
Кроме этого USAID реализует на территории Украины, в том числе и на
Донбассе, программу финансовой помощи. Например, в 2018 году было дополнительно выделено 125 млн. долларов на развитие Донбасса.
С апреля 2019 года в Мариуполе стартовала программа «Укрепление и
трансформация экономики Восточной Украины, поддержка устойчивого
развития малых и средних предприятий». В рамках проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины». Программа предусматривает
помощь, призванную решить актуальные проблемы микро, малых и средних предприятий в Донецкой и Луганской областях. Все предприниматели
имели право подать заявку на участие в конкурсе на получение финансирования своего бизнеса. Причем все это деньги, которые не нужно возвращать.
В декабре этого года ЕС выделил Украине 600 млн. евро финансовой помощи. Это первый транш из общей суммы кредита в 1,2 млн. евро. Транш был
выделен без всяких условий. Эти деньги должны обеспечивать финансовую
стабильность во время пандемии коронавируса.

Страшилки про «внешнее управление»
Традиционно критики того, что Украина берет деньги у западных партнеров, утверждают, что таким образом страна якобы находится под внешним
управлением, что потом у нас все заберут, земли территории, недра.
По сути, все это страшилки, которые не имеют ничего общего с действительностью. Наши западные партнеры просто хотят, чтобы в Украине велась эффективная борьба с коррупций, которая бы исключала разворовывание, в том числе и денег, которые они дают нам. Они хотят, чтобы была
реформирована судебная система, чтобы развивался бизнес, самый разный
большой и малый. Чтобы людям было комфортно и безопасно жить.
Очень много денег идет в Украину с Запада, именно тех, которые не нужно
будет возвращать.
Разговоры, про так называемое «внешнее управление» в основном продвигают коррумпированные чиновники и депутаты, люди, которые подконтрольны олигархам.
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НОВИЙ САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ШКІЛ:
ЩО РЕКОМЕНДУЄ МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я розробило
новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний
державний санітарний
лікар Віктор Ляшко під
час брифінгу
Він зазначив, що найбільше потерпають від
коронавірусу люди, які мають супутні неінфекційні захворювання, тому
важливо закладати основи здорового способу життя змалку.
"Ми багато сьогодні говоримо про здоровий спосіб життя, про профілактику, і хочемо, щоб здоровий спосіб життя закладався на старті нашого життя,
особливо у закладах освіти. Сьогодні є досить велика кількість дітей, які
мають ожиріння, низьку фізичну рухливість, яка впливає на появу неінфекційних захворювань. Тому МОЗ навіть у період пандемії приділяє значну
увагу покращенню дитячого здоров'я", – сказав Ляшко.
За його словами, розроблений МОЗ санітарний регламент для закладів
загальної середньої освіти набуде чинності з 1 січня 2021 року.
Ключові особливості санітарного регламенту для шкіл
•
Учні, які проживають на відстані більше 2 км від закладу освіти
повинні бути забезпечені транспортом для підвезення до шкіл.
•
Усі працівники шкіл повинні проходити профілактичні медичні
огляди. У разі порушення термінів проходження огляду працівники не повинні допускатися до школи та залучатися до освітнього процесу.
•
Оренда шкіл не під освітні потреби чітко заборонена.
•
Чітко встановлені вимоги до благоустрою території шкіл та встановлено, хто несе відповідальність і хто повинен стежити за дотриманням
цих норм.
•
МОЗ дозволило до використання у закладах освіти дротове або
бездротове підключення до мережі інтернет. У разі якщо використовується
бездротове підключення, роутери повинні бути на висоті не менше 2 метрів
від підлоги та вимикатися у позанавчальний час.
•
Встановлено також вимоги до комп'ютерного обладнання, яке використовується в закладах освіти, оскільки попередні норми (2001 року) не
актуальні. Якщо ідеться про ПК, то екран повинен бути не менше 15 дюймів, якщо використовуються ноутбуки тоді дозволяється щоб екран був
14-дюймовим, але має бути окрема мишка та клавіатура.
•
У кожному навчальному закладі передбачається як мінімум 2-3
розміри відповідно промаркованих меблів. Щоб профілактувати порушення постави потрібно не тільки підбирати меблі по росту, а й запропоновано
не менше 2 разів на рік пересаджувати учнів в інші ряди. Це послужить також профілактикою порушень зору та слуху.
•
Дітей, які часто страждають простудними захворюваннями, ревматизмом, ангінами, рекомендовано розміщувати у третьому ряду від вікна,
тобто ближче до внутрішньої стіни класу.
•
Чітко прописано, що можуть бути дозволені і повинні бути у кожному закладі освіти внутрішні санітарні вузли. Адже до цього часу кожна
десята школа має зовнішній туалет. Це призводить до того, що, за наших
температурних умов, дітей наражають на виникнення урологічних та сечостатевих проблем зі здоров'ям. Це ті зміни до документу, які повинні виконати власники закладів освіти, органи місцевого самоврядування і облаштувати у всіх закладах освіти внутрішні теплі туалети.
•
Змінені підходи до організації харчування. Дозволяється органзовувати у школах кейтеринг, але він повинен відповідати усім вимогам та
принципам безпечності, якості харчових продуктів, які базуються на системі ХАССП.
•
Встановлюються закладення при організації харчування основних
принципів саме здорового харчування. Для досягнення цієї мети наказом
встановлено вимоги для організації харчування, до готових страв, які можуть пропонуватися дітям. Зокрема, встановлено низку обмежень щодо
вмісту у продуктах солі, цукру, жирів.
•
Встановлено перелік продуктів, які заборонено продавати у шкільних буфетах, а також у шкільних автоматах. Ідеться про чіпси, сухарики,
попкорн, цукерки та інше.
•
Встановлена група харчових продуктів, які повинні бути у щоденному раціоні учнів. Наприклад, злакові, овочі, фрукти, молочні продукти.
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•
Вперше на нормативно правовому полі урегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами. Тепер, якщо у дитини є
довідка від сімейного лікаря або педіатра про те, що є певні дієтичні потреби, то власник закладу зобов'язаний організувати окреме харчування саме
для цієї дитини.
"Регламент є. Наше завдання – проконтролювати його виконання, а
завдання власників освітніх закладів – забезпечити його виконання. Адже
здорові діти – це здорова нація, здорові українці", – підсумував Ляшко.

63 СТРАНЫ ООН ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ
УСИЛЕННОЙ РЕЗОЛЮЦИИ ПО КРЫМУ
В декабре состоялось заседание Генассамблеи ООН, в ходе которого прошло голосование за предложенный Украиной проект усиленной резолюции
о проблеме милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.
Так, за резолюцию
A/75/L.38/Rev.1 проголосовало 63 страны, против
- 17 государств, и еще 62
государства воздержались.
"Против" голосовали
Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР,
Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Иран, Российская Федерация, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве.
С призывом против резолюции до голосования выступили лишь два государства - Россия и Сирия.
Поддержали же украинскую резолюцию, в частности, Австрия, Австралия, Бельгия, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия,
Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Италия, Израиль, Северная Македония, Польша, Сингапур, Швеция, Швейцария, Турция, США, Великобритания и многие другие государства.
Напомним, 18 ноября усиленный проект резолюции о правах человека
на территории временно оккупированного Крыма прошел голосование в
третьем комитете Генассамблеи ООН.
Документ подготовлен на основе двух последних докладов Генерального
секретаря ООН, представленных по требованию Генассамблеи, в которых
задокументированы многочисленные факты массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях.
Ключевыми элементами обновленного Проекта резолюции стали призыв
к международному сообществу к усилению взаимодействия, в частности в
рамках международных платформ, для давления на РФ с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта.

В УКРАЇНІ ЗМІНИЛИ ДЕЯКІ
ПРАВИЛА НАДАННЯ СУБСИДІЙ

Кабінет Міністрів удосконалив порядки надання житлових субсидій та
пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.
Зазначається, що уряд надав можливість отримувати житлову субсидію
домогосподарствам, у складі яких є особи, що офіційно працюють за кордоном у країнах, з якими Україною не укладено договорів про соціальне забезпечення, або перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку.
Також надано право на отримання житлової субсидії на загальних підставах особам, які набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, зокрема, шляхом успадкування,
та особам, які не мають доходів і відповідно до законодавства звільнені від
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Як уточнюється, на сьогодні житлова субсидія їм може призначатися
лише за рішенням комісії.
Окрім того, Кабмін розширив перелік каналів інформаційної взаємодії
між АТ «Ощадбанк» та одержувачами пільг і житлових субсидій шляхом
використання месенджерів та встановив порядок повернення надміру (помилково) виплачених громадянам пільг та житлових субсидій у грошовій
безготівковій формі.
Як відомо, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального
сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня)
та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
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