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Извѣстія 6
ХАРЬКОВСКІЯ

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
ВІД 20.11.2020 № 224

Суббота
21 ноября 2020 года

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРО СКЛИКАННЯ 38 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ

На підставі статей 42, 46, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Скликати 38 сесію Харківської міської ради 7 скликання 2 грудня 2020 року о
10.00 у сесійній залі міської ради (майдан Конституції, 7).
2. Внести до проєкту порядку денного 38 сесії питання згідно з додатком.
3. Департаменту організаційної роботи Харківської міської ради (Борисенко Д. М.) спільно з Департаментом у справах інформації та зв’язків з громадДОДАТОК
ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
ВІД 20.11.2020 № 224

ськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю. С.) довести розпорядження до
відома депутатів міської ради та жителів міста шляхом оприлюднення у засобах
масової інформації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради.
Cекретар міської ради О. М. НОВАК

ПРОЄКТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
38 СЕСІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ ВІД 02.12.2020

1. Про бюджет Харківської міської територіальної
громади на 2021 рік.
2. Про прогноз бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки.
3. Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19
«Про бюджет міста Харкова на 2020 рік».
4. Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання місцевих/регіональних програм за рахунок
коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік.
5. Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік.
6. Про внесення змін до Програми економічного та
соціального розвитку м. Харкова на 2020 рік.
7. Про присудження Премії Харківської міської
ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування.

8. Про нагородження Почесною грамотою Харківської міської ради.
9. Про внесення змін до Регламенту Харківської
міської ради 7 скликання.
10. Про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання.
11. Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання.
12. Про внесення змін до Міської цільової програми
молодіжного житлового кредитування на 2011—2025
роки.
13. Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування на 2011—2025 роки за рахунок
коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік.
14. Про внесення змін до Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання)
доступного житла на 2010—2025 роки.

15. Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Міської цільової соціально-економічної програми
будівництва (придбання) доступного житла на 2010—2025
роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік.
16. Про внесення змін до Програми інформатизації
Харківської міської ради на 2013—2020 роки.
17. Про внесення змін до Комплексної програми
«Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі
охорони здоров’я м. Харкова на 2011—2020 роки».
18. Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021—2030 роки.
19. Про затвердження Плану діяльності з підготовки
проєктів регуляторних актів Харківської міської ради
на 2021 рік.
20. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на
2012—2020 роки.
21. Різне.

ÌÅÍÜØÅ ÏÓÁËÈ×ÍÎÑÒÈ —

ÁÎËÜØÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
18 ноября во многих странах отметили Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации
и сексуального насилия. О том, как родители могут защитить свое чадо от всего этого в интернете,
рассказала cоветник по вопросам защищенности человека в интернете при вице-премьер-министре —
министре цифровой трансформации Украины Анастасия Дьякова.

ачнем с современного понятия
«кибербуллинг» — это травля, оскорбления или угрозы
онлайн. Кибербуллинг обычно проявляется в отправке жертве сообщений с
угрозами или публикации, унижающих
достоинство жертвы, в монтаже фотографий и видео в социальных сетях или
даже в создании поддельных веб-сайтов
с унижающей жертву информацией. По
словам Анастасии Дьяковой, кибербуллингу подвержены даже самые маленькие дети, которые еще не пользуются
гаджетами. Причем риску онлайн-насилия зачастую, сами того не осознавая, своих детей подвергают родители.
Например, выкладывая фото полуобнаженных младенцев в соцсети. Также
кадры могут использовать в своих целях
киберпреступники. Анастасия Дьякова
дала рекомендации родителям, как уберечь детей от онлайн-насилия.

Н

Постить в соцсетях как можно меньше
фотографий маленьких детей
— Когда ребенок маленький и не может сам принимать решения о публикации своих фото, родители без его согласия создают цифровой отпечаток своего
ребенка в сети. Мы пишем его историю.
Одно дело, когда это печатный альбом

с фото, который был в
нашем детстве. Альбом
лежит дома на полочке и
его могут видеть только
родные люди. Другое дело — когда фото ребенка
доступны каждому второму человеку на
планете, имеющему доступ к интернету, — объясняет Анастасия Дьякова.

нок — адрес школы, спортивной секции, где он живет, — это уже угроза физической безопасности ребенка. Особенно если это звездная семья. Может
дойти до физического насилия или преследования ребенка. Места, в которых
вы с ребенком часто бываете, должны
оставаться приватными, — предупредила Анастасия Дьякова.

Не выставлять фото обнаженного
ребенка, даже новорожденного

Следить за тем, чтобы в кадре ребенок
выглядел прилично и опрятно

— Извращенцы могут использовать
такие фото для собственного удовлетворения. Эти фото могут появиться на
сайтах с детской порнографией. Такой
контент имеет спрос и продается, —
рассказала Дьякова.

— Если ребенок чем-то вымазался и
сделал гримасу, родителям смешно. Такие фото можно сбрасывать в закрытый
семейный чат. Но выкладывать их в общий доступ не стоит — ребенок может
из-за таких фото стать жертвой буллинга
в школе, — объяснила Дьякова.

Если ребенок достиг школьного возраста,
перед публикацией родители должны
спрашивать у него разрешения на то,
чтобы выставить конкретное фото
Также не следует публиковать фото
детей с различных спортивных занятий,
кружков. Дети могут быть в различных
сексуализированных позах.
— Например, в шпагате, на четвереньках, в наклоне. Для родителей это
нормальные спортивные фото, но преступники могут воспринять такие кадры
иначе, — отметила Дьякова.

Специалисты советуют не светить
геолокацию мест, где бывает ребенок
— Когда родители публикуют фото,
на которых видно, где находится ребе-

Помните: все, что загружаем в интернет,
уже нам не принадлежит

семьи», документирующие в соцсетях
практически каждый шаг ребенка с момента рождения, не осознают всех рисков такого поведения: «Такие родители с
рождения лишают ребенка права на приватность. Ребенок еще не в осознанном
возрасте и не может запретить выставить
то или иное фото. Думаю, родители так
поступают из-за непонимания последствий. Родителям кажется, что они просто выставляют фото и видео ребенка, и
это невинно. Обычному человеку сложно представить, что кто-то может иначе
использовать эти материалы — например, фото, где ребенок принимает ванну,
вполне может потом всплыть на сайтах с
детской порнографией. Или на улице,
или в школе к ребенку могут подходить
люди и давить психологически — мол,
я знаю, кто ты, видел тебя голым в ванне. Хотя ребенок не выбирал для себя
быть публичным. Это был выбор родителей. Нужно повышать осведомленность родителей о том, что они делают,
и приучать их спрашивать у детей разрешения на публикацию их фото».

— Вы не можете проверить, кто увидит фото в сети. Настройки приватности часто слетают. Если вы выставили
фото, а через два часа удалили — это не
гарантия того, что потом кадр нигде
не всплывет. Что хоть раз попало в Â íûíåøíåì ãîäó èäåò ðàçðàáîòêà
интернет, уже не является приват- çàêîíîïðîåêòà ïî êðèìèíàëèçàöèè
äåòñêîé ïîðíîãðàôèè № 3055. Â
ным, — уточнила специалист.
ñåíòÿáðå áûëà çàïóùåíà êðóãëîñóòî÷íàÿ
Получается, что многие родите- êîíñóëüòàöèîííàÿ ëèíèÿ ïî
ли, сами того не подозревая, под- áåçîïàñíîñòè äåòåé â èíòåðíåòå ïî
вергают детей риску онлайн-бул- òåëåôîíó 1545*3. Òàì ìîæíî àíîíèìíî
линга — просто выставляя их фото ïîëó÷èòü ïîìîùü â ñëó÷àå íàñèëèÿ íàä
ðåáåíêîì â èíòåðíåòå: êèáåðáóëëèíãà,
в соцсети.
âûìîãàòåëüñòâà, øàíòàæà, ôåéêîâûõ
Анастасия Дьякова отметила, ñòðàíè÷åê è ò. ä.
что часто так называемые «инста-

Суббота
21 ноября 2020 года
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Îãîëîøåííÿ
Харківська міська рада оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста — юрисконсульта сектору судової роботи відділу з економічних, бюджетних та майнових питань Юридичного
департаменту Харківської міської ради на
період відпустки без збереження заробітної
плати основного працівника для догляду за
дитиною до досягнення нею шестирічного віку до дня фактичного виходу її з відпустки.
Претенденти на заміщення зазначеної вакантної посади повинні відповідати таким
кваліфікаційним вимогам:
— бути громадянином України;
— мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;

— володіти державною мовою;
— мати базові навички роботи з ПК;
— без вимог до стажу роботи.
Особи, які відповідають основним
кваліфікаційним вимогам і бажають взяти
участь у конкурсі, подають:
1. До конкурсної комісії такі документи:
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2
ДС) з відповідними додатками;
— дві фотокартки розміром 4х6 см (без
кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка.
При подачі копій при собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному
вебсайті Національного агентства з питань
запобігання корупції декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: м. Харків-200, м-н
Конституції, 7, 3-й поверх, кімн. 47.
Телефони для довідок: 760-73-23,
760-76-53.

Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади заступника начальника відділу — заступника
головного бухгалтера відділу організаційного забезпечення, бухгалтерського обліку
і звітності Департаменту міжнародного
співробітництва Харківської міської ради
на період відпустки основного працівника
по догляду за дитиною до досягнення нею
3-річного віку.
Претенденти на заміщення зазначеної
вакантної посади повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:
— бути громадянином України;
— мати вищу економічну освіту не нижче
ступеня магістра, спеціаліста;
— мати стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної

служби або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років;
— володіти однією з іноземних мов — базовий рівень;
— вільно володіти державною мовою;
— мати базові навички роботи з ПК.
Особи, які відповідають кваліфікаційним
вимогам і бажають взяти участь у конкурсі,
подають:
1. До конкурсної комісії такі документи:
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2
ДС) з відповідними додатками;
— дві фотокартки розміром 4х6 см (без
кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

— копію паспорта громадянина України
та реєстраційного номера облікової картки
платника податків;
— копію військового квитка (для військовозобов’язаних).
При подачі копій при собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному
вебсайті Національного агентства з питань
запобігання корупції декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування
оголошення за адресою: м. Харків, вул.
Квітки Основ’яненка, 7, 9-й поверх,
кімн. 9.4.
Телефон для довідок: (057) 760-77-58.

Департамент комунального господарства
Харківської міської ради оголошує конкурс
на зайняття вакантних посад:
— головного спеціаліста відділу організації, виконання та контролю;
— головного спеціаліста кошториснодоговірного відділу Управління з утримання
та відновлення об’єктів благоустрою;
— головного спеціаліста відділу реконструкції мереж Управління з утримання
та відновлення об’єктів благоустрою;
— головного спеціаліста відділу з питань
експлуатації об’єктів інженерної інфраструктури Управління інженерної інфраструктури — 2 одиниці.
Претенденти на зайняття зазначених вакантних посад повинні відповідати таким
кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;
— мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
— без вимог до стажу роботи;
— вільно володіти державною мовою;
— мати базові навички роботи з ПК.
Особи, які відповідають основним
кваліфікаційним вимогам і бажають взяти
участь у конкурсі, подають:
1. До конкурсної комісії такі документи:
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2
ДС) з відповідними додатками;
— дві фотокартки розміром 4х6 см (буз
кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка (за наявності).
При подачі копій документів при собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному
веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за
минулий рік.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: м. Харків, м-н Конституції, 12, 4-й поверх, каб. 2.
Телефони для довідок: 731-31-31,
760-76-54.

Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади начальника
відділу підприємництва та споживчого ринку Адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради.
Встановити для осіб, які бажають взяти
участь у конкурсі, такі кваліфікаційні вимоги:
— бути громадянином України;
— мати вищу освіту не нижче ступеня
магістра, спеціаліста;
— вільно володіти державною мовою;
— мати стаж роботи на службі в органах
місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керів-

них посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не
менше 2 років;
— мати базові навички роботи з ПК.
Особи, які відповідають основним
кваліфікаційним вимогам і бажають взяти
участь у конкурсі, подають:
1. До конкурсної комісії такі документи:
— заяву про участь у конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2
ДС) з відповідними додатками;
— дві фотокартки розміром 3х4 см (без
кута);
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

— копію паспорта громадянина України;
— копію військового квитка.
При подачі копій при собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному
веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за
минулий рік.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення за адресою: 61052, м. Харків, вул.
Благовіщенська, 34, кімн. 53, телефон для
довідок: 725-34-62.

Îãîëîøåííÿ
Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до
Закону України «Про вищу освіту»
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників:
ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 1
по кафедрі кримінального права і
кримінології
Професор — 0,5
по кафедрі криміналістики, судової
експертології та домедичної підготовки
Доцент — 0,25
по кафедрі іноземних мов
Старший викладач, що утримується за рахунок коштів спеціального
фонду, — 1
ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 3
по кафедрі поліцейської діяльності та
публічного адміністрування
Професор — 0,25
по кафедрі вогневої підготовки
Викладач — 1,5
ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 4
по кафедрі конституційного і міжнародного права
Доцент– 0,25
по кафедрі інформаційних технологій
та кібербезпеки
Професор, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду, — 0,5
Старший викладач, що утримується за рахунок коштів спеціального
фонду, — 1
ПО ФАКУЛЬТЕТУ № 6
(усі посади утримуються за рахунок
коштів спеціального фонду)
по кафедрі фундаментальних та юридичних дисциплін
Доцент — 0,25
Старший викладач — 0,5
по кафедрі цивільного права та процесу
Професор — 1
Доцент — 0,25
Старший викладач — 0,5
Викладач — 0,25
по кафедрі правового забезпечення
господарської діяльності
Професор — 1,5
Доцент — 1,25
Старший викладач — 1,25
по кафедрі кримінального права та
кримінології
Професор — 2
Доцент — 1
Старший викладач — 1,25
по кафедрі кримінального процесу,
криміналістики та експертології
Старший викладач — 0,25
по кафедрі правоохоронної діяльності
та поліціїстики
Професор — 0,25
Старший викладач — 2
Викладач — 1
по кафедрі соціології та психології
Професор — 1,75
Доцент — 0,75
Старший викладач — 2
Викладач — 0,5
по кафедрі соціально-гуманітарних
дисциплін
Доцент — 0,75
ПО СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ
по юридичних дисциплін
Професор — 1
Доцент — 1
Доцент, що утримується за рахунок
коштів спеціального фонду, — 1,25
Викладач, що утримується за рахунок коштів спеціального фонду, — 1,25
У конкурсі мають право брати участь особи, які мають повну
вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до
науково-педагогічних
працівників
законами України «Про освіту», «Про
вищу освіту», умовам оголошеного
конкурсу та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників Харківського національного університету внутрішніх справ
(далі — Порядок).
Особи, які бажають взяти участь у
конкурсі, подають особисто до відділу
кадрового забезпечення університету
(або надсилають поштою) заяву про
допуск до участі в конкурсі, написану
власноруч, та документи, зазначені у
Порядку.
Прийом заяв і документів для
участі в конкурсі здійснюється по
21 грудня 2020 року.
Контактні телефони: (057) 73-98204; 73-98-317; 73-98-196.
Адреса: 61080, м. Харків, проспект
Льва Ландау, 27.
Сайт: univd.edu.ua
E-mail: odin.univd@gmail.com

Конкурсна комісія

Îãîëîøåííÿ
Харківський національний університет внутрішніх
справ відповідно до Закону України «Про вищу освіту»,
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
наукових працівників:
По Секретаріату Вченої ради
Науковий співробітник — 1
По науково-дослідній лабораторії з проблем протидії злочинності
Старший науковий співробітник — 1

У конкурсі мають право брати участь особи, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади: науковий ступінь та/
або наукове звання з відповідного наукового напряму і
за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до наукових працівників Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та умовам оголошеного конкурсу на
заміщення вакантних посад наукових працівників Харківського національного університету внутрішніх справ.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто до відділу кадрового забезпечення
університету (або надсилає поштою) письмову заяву на
ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч,
та наступні документи: копію документа, що посвідчує
особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки (за наявності); копії документів про вищу освіту, підвищення
кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання; військового квітка (для війсь-

ковозобов’язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.
Прийом заяв і документів для участі в конкурсі
здійснюється по 21 грудня 2020 року.
Контактні телефони: (057) 73-98-317; 73-98-196.
Адреса: 61080, м. Харків, проспект Льва Ландау, 27.
Сайт: univd.edu.ua E-mail: odin.univd@gmail.com

Конкурсна комісія

