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Прем’єр-міністр провів нараду з головами ОДА щодо забезпечення місцевих виборів під
час пандемії COVID-19

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що кошти на забезпечення виборчих дільниць
засобами індивідуального захисту були перераховані до місцевих бюджетів. «Доручаю
головам ОДА взяти під особистий контроль цей процес, оскільки у ЦВК є застереження
щодо можливих несумлінних дій представників влади на місцях. До понеділка прошу все
зробити, щоб дільниці були забезпечені всім необхідним і вибори відбулись у безпечних
умовах», — зазначив Глава Уряду.

Вугільні шахти можуть стати центрами розвитку та застосування паливних комірок та
технології з виробництва водню – досвід Німеччини

Українська делегація під головуванням в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець
ознайомилась із передовими водневими технологіями в інноваційному центрі німецької
компанії «h2herten».

Відсьогодні набувають чинності оновлені умови дистанційного навчання у школах

16 жовтня 2020 року набуває чинності Положення про дистанційну форму здобуття
повної загальної середньої освіти, що розширює можливості для дистанційного навчання
учнів – як за дистанційною формою здобуття освіти, так і при використанні технологій
дистанційного навчання в інших формах здобуття освіти.

Нове Положення було затверджено наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і
зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224.

Ольга Стефанішина провела перше засідання комісії, що буде впроваджувати гендерну
рівність в Україні «До кінця місяця важливо завершити підготовку нового Національного
плану дій щодо реалізації Резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» та
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невідкладно затвердити його на засіданні Уряду, – зазначила Ольга Стефанішина.

Олег Немчінов провів засідання Міжвідомчої робочої групи щодо підготовки до виборів

Під час засідання були опрацьовані наступні питання:

- стан виконання завдань, визначених попереднім протоколом засідання Міжвідомчої
робочої групи;

- форма довідки, яка підтверджує перебування особи в умовах самоізоляції;

- перелік дезинфікуючих (антисептичних) засобів та засобів індивідуального захисту для
виборчих комісій;

- видатки на протиепідемічні заходи на спеціальних виборчих дільницях, утворених у
стаціонарних закладах охорони здоров’я;

- стан реалізації змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 про
встановлення з 15 по 30 жовтня 2020 року канікул у закладах загальної середньої освіти
та дистанційного навчання з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року у закладах вищої та
професійної (професійно-технічної) освіти.

Ігор Петрашко зустрівся з турецьким візаві у рамках візиту Президента України до
Туреччини

Сторони обговорили подальший розвиток двостороннього торговельно-економічного та
інвестиційного співробітництва в умовах поширення пандемії COVID-19.
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Ольга Ревук взяла участь у засіданні Комісії з питань координації взаємодії органів
виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

На засіданні розглянуто питання виконання зобов’язань України в рамках „Партнерства
Біарріцˮ в контексті підготовки Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на
2021–2023 роки.

Басейн Дніпра досліджують європейські експерти на предмет виявлення нових
забруднюючих речовин

З 7 по 15 жовтня поточного року тривав відбір проб для скринінгу забруднюючих
речовин.

Відібрані проби води, а це 27 зразків поверхневих вод та 5 зразків біоти і донних
відкладів, будуть проаналізовані на предмет виявлення специфічних забруднювачів,
характерних для басейну Дніпра. Зокрема, вимірювання відбуватимуться у одній з
найкращих лабораторій Європейського Союзу – лабораторії Інституту навколишнього
середовища (Словаччина).

Мінцифри: 1 млн українців вже стали користувачами оновленого мобільного застосунку
Дія

Цей результат фактично отримано за перші 10 днів, які пройшли з моменту презентації, заступник Міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

FAA зняла обмеження для американських цивільних експлуатантів на польоти через
повітряний простір над Чорним морем під відповідальністю України, - Владислав Криклій
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З 27 жовтня 2020 року Федеральна Авіаційна Адміністрація Департаменту Транспорту
США запланувала оновлення Спеціальних федеральних авіаційних правил (SFAR 113)
щодо обмежень на виконання польотів американськими експлуатантами у повітряному
просторі під відповідальністю України. У документі зазначено, що Україна запровадила
дієві заходи стосовно забезпечення безпеки польотів цивільної авіації в
Сімферопольському районі польотної інформації, зокрема в міжнародному повітряному
просторі, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делегована Україні.

Іван Лукеря: Україна зможе імплементувати успішний досвід Німеччини та
трансформувати вугільні території

«Мінрегіон працює над розробкою концепції трансформації вугільних територій, яка
стане дорожньою картою для розробки комплексної програми трансформації територій і
включатиме також конкретні проекти, які необхідно реалізувати у вугільних територіях.
Наприклад, у землі Північний Рейн-Вестфалія було заплановано та реалізовано більше
130 проектів, які забезпечили стратегічну трансформацію територій», — зазначив Іван
Лукеря.

Майже 475 тисяч пацієнтів з діабетом ІІ-го типу отримують життєво необхідні ліки за
програмою "Доступні ліки", - НСЗУ

З початку року лікарі виписали понад 1 млн 900 тис. е-рецептів від діабету ІІ-го типу.
Понад 90%, на сьогодні вже погашено.

Вперше в Україні розпочинаються віртуальні змагання для ветеранів - Ігри Нескорених
2.0 ONLINE

Змагання Ігор Нескорених 2:0 ONLINE будуть відбуватись у шести видах спорту: легка
атлетика, пауерліфтинг, стрільба з лука, плавання, веслування на тренажері, велоспорт.

Реєстраціяучасників Ігор Нескорених 2.0. триватиме до 25 жовтня 2020 року, а самі
змагання відбуватимуться за місцем проживання учасників, в час та день, які зручні
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учаснику. Учасник сам вибирає види спорту, місце змагань, день та час у період з 31
жовтня по 22 листопада 2020 року. Учасник повинен зробити свій підхід у дисципліні,
відзняти його на відео та зафіксувати результат, відео надіслати до Організаційного
комітету.

Майже 298 мільйонів гривень нової додаткової винагороди вже виплачено
військовослужбовцям, що стримують збройну агресію Росії, - Андрій Таран

Першим траншем встановленої винагороди, а саме за період з 27 липня по кінець серпня,
виплачено майже 298 мільйонів гривень, повідомив Міністр оборони України Андрій
Таран.

Мінсоцполітики організовано всеукраїнське навчання з питань здійснення заходів у
сфері запобігання та протидії домашньому насильству

24-годинний онлайн-курс «Комплексний підхід вирішення проблеми насильства щодо
жінок та дівчат в Україні» з базових питань запобігання та протидії домашньому
насильству, був розроблений в рамках співпраці з Представництвом UNFPA в Україні.

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 жовтня Україні зафіксовано 5
992 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих
становить 156 287 осіб.

Міндовкілля та ЄБРР визначають напрямки співпраці у питаннях реформування системи
управління водними ресурсами в Україні

Системи зрошення та дренажу в Україні потребують модернізації, а отже залучення
значних інвестицій. Однак сьогоднішня модель роботи водогосподарського комплексу та
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чинне галузеве законодавство не дозволяють реалізувати поставлені цілі. Тож на часі
розробка відповідного правового базису реформи та вироблення дієвих правил гри для
всіх учасників.

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі Міністра захисту довкілля та природних ресурсів
України Романа Абрамовського із представниками Європейського банку реконструкції та
розвитку.
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