
Передплата-2017
У всіх відділеннях зв’язку Донецької області можна перед-

платити газету «Часопис Донеччина», що є продовженням 
нинішнього видання з новою назвою.

Вартість передплати на півріччя – 71.10 грн., на три місяці 
– 35.55 плюс за оформлення абонемента на пошті. Індекс  га-
зети – 97920.

«Часопис Донеччина» виходитиме у 2017 році щотижня – у 
п’ятницю.
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Влада

Відновлення 
мостів

Вже до кінця нинішнього року в 
області планується повністю відновити і 
здати в експлуатацію відразу три мости, 
зруйновані терористами при відступі 
влітку 2014-го.

На початку грудня на будівництві од-
ного з мостів – під  Семенівкою – побу-
вав Президент України Петро Порошен-
ко.

«Для мене ремонт цього мосту важ-
ливий і принциповий – проросійські 
найманці підірвали його якраз під час 
моєї інавгурації», – сказав тоді гла-

ва держави, пообіцявши особисто 
відвідати відкриття мосту. Він також 
подякував будівельникам за роботу.

«Саме тут розпочалися перші бої 
неоголошеної війни, саме звідси 
наступало наше військо, щоб 
звільнити Слов’янськ», – додає Павло 
Жебрівський у Фейсбуці. За його сло-
вами, відновлення мосту через річку 
Казенний Торець є найбільш очікуваною 
подією.

А найбільшим з трьох об’єктів, які 
заплановано здати цьогоріч є міст у 
Закітному протяжністю 301 метр. Тут 
вже встановлено зруйнований  про-
гон і наразі його зміцнюють. Водночас 

готується поверхня під асфальтування.
Павло Жебрівський вважає, що з 

відновленням мостів через річки Суха 
Плотва і Сіверський Донець поблизу на-
селених пунктів Закітне і Сіверськ мож-
на буде забути про довгі об’їзди.

Півмільярда 
на розвиток 

малого бізнесу  
У 2017 році на Донеччині увага влади 

буде зосереджена на підтримку запо-
чаткування та розвитку малого бізнесу.

Про це у Фейсбуці пише голова 
Донецької ВЦА Павло Жебрівський. 
«Сьогодні лише 7% економіки Донеч-
чини формує малий бізнес. Як правило 
– це сфера торгівлі. Сфера послуг та 
невеликого виробництва, поки що, сла-
бо розвинуті. Але це – поки що! Цього 
року ми виділили з бюджету області 100 
млн. грн. на компенсацію підприємцям 
відсотків за банківськими кредитами, 
взятими на розвиток бізнесу. Однак, ця 
програма не дуже спрацювала. У нас 
тут, в прифронтовій зоні, з кредитуван-
ням туго: банки відмовляються брати 
під заставу нерухоме майно», – пише 
П.Жебрівський.

З його слів, наступного року 
планується запустити грантову про-
граму для започаткування та розвитку 
малого бізнесу. «Виділяємо з бюджету 
області на це 150 млн грн. Ще по 150 
млн хочу залучити від місцевого само-
врядування та від міжнародних донорів, 
щоб вийти на пул у 450 млн», – пояснив 
голова ВЦА.

«Донеччина має великий потенціал 
для малого підприємництва: сільське 
господарство, аутсорс для великих 
машинобудівних заводів, будівництво, 
ремонт. Наступного року будемо буду-
вати багато житла для переселенців. 
Маємо відновити три десятки старих 
мостів. Для охочих працювати – на 

Донеччині є що робити. А ми на це знай-
демо кошти. У нас все вдасться!», – до-
дав він.

Про нову 
інфраструктуру

Днями в ефірі одного з телеканалів 
голова ОДА сказав, що фінансові потре-
би на відновлення Донеччини до кінця не 
визначені, тому що відновлення вимагає 
не тільки зруйнована інфраструктура. 

Також, за  словами Павла 
Жебрівського, поки немає можливості 
проведення інвентаризації лінії розме-
жування.

«Щодо багатьох доріг: навіть де 
не ходила військова техніка, вони 
«вбиті» і їх потрібно робити по-
новому. Те ж стосується багатьох 
шкіл і шпиталів», – зазначив керівник 
облдержадміністрації.

Він розповів, що за оцінками побу-
дова нової інфраструктури на території 
Донецької області, підконтрольній 
українській владі, потребує близько 20 
млрд. доларів. Відновлення розрахо-
ване не на один рік і не тільки того, що 
зруйнувала війна.

«Широкине, Бердянське, Лебе-
динське, Дослідне, Водяне, Піски і 
багато інших населених пунктів. Част-
ково Авдіївка, Красногорівка. Я навіть 
до кінця не можу оцінити, скільки 
фінансового ресурсу. Ми не можемо 
провести інвентаризацію лінії розме-
жувань. Що стосується мостів, то у нас 
більше 500 мостів, з них понад 300 по-
требують капітального ремонту», – за-
значив Жебрівський.

Записав 
Петро ЩИРИЙ

На знімку: голова ОДА під час 
недавньої зустрічі з жителями 

Костянтинівського району. Тема роз-
мови: децентралізація і хто виграє від 

об'єднання громад

Що планує 
голова ОДА

Часопис



20 грудня 2016 рокустор. 2

Інформаційна безпека

Цими днями керівник Донецької 
обласної державної адміністрації 
Павло Жебрівський провів робочу 
нараду з представниками органів 
виконавчої служби, судових та пра-
воохоронних установ Донеччини. На 
зустрічі обговорювалися нагальні 
проблеми взаємодії цих органів 
з населенням та необхідність по-
силення роз’яснювальної роботи 
щодо необхідності своєчасної спла-
ти громадянами заборгованості за 
комунальні та інші послуги.

Глава адмінстрації звернув увагу 
присутніх на низькі показники задо-
волення судових позовів щодо стяг-
нення заборгованості з громадян 
та випадки затягування ними з при-
йняттям рішень про відшкодування 
громадянами заборгованості 
підприємствам ЖКГ.

Разом з тим, Павло Жебрівський 
висловив занепокоєння високим 
рівнем зростання тарифів для на-
селення та констатував, що цей 
вимушений крок пов’язаний з 
проведенням антитерористичної 
операції в області та сповільненням 
темпів взаємодії України з країнами 
Євросоюзу.

На нараді також були ухвалені 
рішення щодо ініціювання перед 
Верховною радою України та Уря-
дом законопроекту про поси-
лення відповідальності громадян 
за несвоєчасну сплату боргів за 
комунальні тарифи та скасування 
пільг для всіх категорій громадян, 
крім війскових, що виконують за-
вдання в зоні антиррористичноі 
операції.

Згідно з протокольним доручен-
ням, затвердженим за результатами 
засідання, прийнято рішення звер-
нути увагу керівництва апеляційного 
суду Донецької області, місцевих 
органів юстиції, державної 
виконавчої служби, органів про-
куратури, служби безпеки та 
національної поліції на необхідність 
неухильного дотримання законодав-
ства, що регулює оплату житлово-
го-комунальних послуг, швидкого та 
своєчасного ухвалення рішень про 
стягнення заборгованості та прове-
дення попереджувальної роботи з 
населенням щодо можливого стяг-
няння майна боржників в судовому 
порядку.

Органам державної виконавчої 
служби Головного управління юстиції 
в Донецькій області доручено в 
місячний термін разом з органами 
технічної інвентаризації здійснити 
моніторинг нерухомого майна гро-
мадян для можливого забезпечен-
ня позовів у випадку несвоєчасної 
сплати заборгованості за комунальні 
тарифи.

Глава обласної адміністрації 
висловив впевненість, що гро-
мадяни із розумінням сприймуть 
зазначені ініціативи з огляду на 
тяжкий економічний стан в галузі і 
необхідність прийняття невідкладних 
заходів для стабілізації роботи 
підприємств ЖКГ.

Департамент житлово-
комунального господарства

Влада

Населення 
зобов’яжуть 

платити 
за ЖКГ

Як уже повідомляла наша 
газета, Президент України 
Петро Порошенко 5 грудня 
здійснив перший запуск мов-
лення телевежі на горі Кара-
чун. Також він оглянув технічну 
будівлю телерадіовежі та оз-
найомився з роботою облад-
нання.

Петро Порошенко на-
голосив на тому, що запуск 
цієї телевежі має виключну 
важливість для всієї країни в 
умовах гібридної війни.

«Після того, як мовлення 
буде запущено з цієї вежі, ми 
можемо говорити, що пло-
щу покриття буде збільшено 
в десятки разів. Крім того, 
проаналізуємо можливість 
збільшення потужності 
передавачів, які тут зараз 
є», – відзначив Президент 
України.

Також глава держави на-
голосив на тому, що гора 
Карачун стала легендарним 
місцем, і символічно, що 
в переддень свята Зброй-
них Сил України з цієї вежі 
відновлюється мовлення 
телевізійних та радіоканалів.

Тут треба нагадати, 
що і представники вла-
ди, працівники засобів 
масової інформації і самі 
жителі підконтрольних 
Україні територій Донеччи-
ни погоджувалися в тому, що 
мешканців області необхідно 
якомога швидше позбавляти 
залежності від негативного 
на них впливу агресивного 
антиукраїнського телебачен-
ня.

«У нас і раніше переважа-
ли російськомовні чи суто 
російські телеканали та газе-
ти, а потім взагалі виникало 
враження, що ми опинилися в 
сусідній країні чи її потворно-
му новоутворенні – незаконній 

«ДНР», – каже мешканка 
одного з міст Донеччини, 
звільненого від бойовиків 
влітку 2014 року. «У людей 
майже не було альтернативи, 
їх буквально приголомши-
ли агресивною російською і 
«республіканською» пропа-
гандою!»

Призначений головою 
військово-цивільної адмі-
ністрації Павло Жебрівський 
ще влітку 2015-го року, з 
перших днів своєї робо-
ти на посаді, заявляв про 
необхідність відновлення 
телевежі на Карачуні і виз-
начив цю справу однією з 
пріоритетних.

Проте, основну роль 
у реалізації наміченого 
відігравали центральні струк-
тури і насамперед Концерн 
радіомовлення, радіозв’язку 
та телебачення. На адресу 
цього відомства пролунало 
чимало критики, зокрема і від 
голови Донецької ОДА.

– Я з великим жалем 
хочу сказати, що телевежу 
на Карачуні до кінця серп-
ня не поставлять... У мене 
буде жорстка розмова у 
присутності Генерального 
прокурора з керівником КРРТ, 
який займається штрейкбре-
херством. Ми не можемо по-
силати сигнали не тільки на 
окуповану територію, а навіть 
на лінію розмежування. У мене 
таке відчуття, що деякі чинов-
ники – штрейкбрехери. І я не 
боюся це публічно говорити, 
– цитує «Донеччина» Павла 
Жебрівського 8 липня ц.р.

У тому ж липні від глави 
держави ми почули про но-
вий термін запуску телевежі 
– через два місяці. Але хоча і 
він був зрештою порушений, 
телевежу все-таки запустили 
у символічну дату – переддень 
свята Збройних Сил України. 
Наразі ніхто певно не буде за-

перечувати – слово теж зброя. 
До цього варто додати, що 

тільки в першому кварталі 
2016 року завдяки зусиллям 
Мінінформполітики в зоні АТО 
встановили 15 передавачів 
для відновлення мовлен-
ня українських телеканалів 
і радіостанцій. Наприклад, 
після того, як відповідне по-
тужне обладнання запрацю-
вало у Покровську (колишній 
Красноармійськ) та Волновасі, 
значно збільшилася зона по-
криття Донецької обласної 
ТРК на території Волно-
васького, Мар’їнського, 
Добропільського, Костянти-
нівського та Красноармій-
ського районів і частково на 
Авдіївку, Донецьк і Горлівку.

Однак, зробити ще на-
лежить немало, адже досі – 
після двох з половиною років 
цинічної інформаційної війни 
та бойових дій на Донбасі 
– можливість приймати 
українські телеканали має не-
велика частина жителів на тим-
часово окупованих територіях, 
російське та «дирівське» ТБ 
захопило інформаційний 
простір не лише тут, а й в ба-
гатьох українських населе-
них пунктах Донеччини та 
сусідньої Запорізької області. 
І позбавлені правдивої 
інформації із «великої землі», 
наші співвітчизники мають 
невеликий вибір між на-
кинутих їм цинічної брехні 
та лукавої напівправди від 
пропагандистів «руського 
міра».

Наша газета в одно-
му з випусків розміщувала 
спеціально підготовлені 
Мінінформполітики поради з 
інформацією як налаштувати 
українські канали у прифрон-
тових містах. Йдеться зокре-
ма про цифрове та аналогове 
телебачення і радіо.

Спрацювало!
Готуючи цей матеріал 

до друку, редакція зверну-
ла увагу на повідомлення 
моніторингової місії 
Міністерства інформаційної 
політики України, яка про-
вела аналіз стану трансляції 
українського мовлення в 
Білокузьминівській сільській 
раді, що в прифронтовому 
Костянтинівському районі.

Олександр Бригинець, 
радник Міністра з питань 
відновлення мовлення в 
зоні АТО (народний депу-
тат України), під голову-
ванням якого здійснюється 
моніторингова місія, передає 
з місця, що це село якраз 
потрапляє в зону сигналу 
відновленої вежі на Карачуні.

За його словами, із вста-
новленням телевежі доступ до 
українських телеканалів став 
значно стабільнішим, а якість 
трансляції покращилася.

«Як розповіли мені місцеві 
жителі, вони продовжу-
ють дивитися переважно 
«UA:Перший», «5 канал», 
«Інтер», «1+1», які тут транс-
лювалися і раніше, але посту-
пово починають цікавитися 
й іншими каналами, адже 
після встановлення телевежі 
українських мовників стало 
значно більше, в тому числі 
місцевих», – підкреслює рад-
ник.

Ірина Сєверіна, працівник 
сільської ради, розповіла, що 
до відновлення мовлення на 
Карачуні великих проблем із 
українським телебаченням не 
було, оскільки завдяки захо-
дам, вжитим МІП, Концерном 
РРТ і місцевою владою, були 
знайдені способи замінити 
роботу втраченої вежі (в рам-
ках роботи Комісії з питань 
відновлення мовлення при 
МІП встановлювали в регіоні 
передавальну техніку).

Ірина Загурська, голо-
ва сільської ради уточнила, 
що до відновлення телевежі, 
українське мовлення було до-
ступне також завдяки супутни-
ковому телебаченню, цифро-
вим пакетам «Т2», Інтернету.

До цього повідомлення 
долучаємо і відгуки в 
соціальних мережах жителів 
Донецька і Макіївки. За їх 
словами, після відновлення 
телевежі сигнал українського 
телебачення вперше з’явився 
у пересічних користувачів   
після двох з половиною років.

Є також інформація про те, 
що в Донецьку стало чутно й 
українське радіо ФМ.

Нагадаємо, що під час 
офіційного відкриття телевежі 
на горі Карачун за участі Пре-
зидента України Петра Поро-
шенка, міністр інформаційної 
політики України Юрій Стець 
заявив, що «завданням на 
наступний рік є побудова ще 
трьох телевеж у Луганській та 
Донецькій областях, за умо-
ви виділення під це коштів із 
Держбюджету».

Фото із сайту Президента 
України

Нова телевежа – 
ще один крок уперед



стор. 320 грудня 2016 року

Новини підрозділів ОДА

Реконструкція 
об'єктів 

благоустрію в 
сфері зеленого 

господарства
В Департаменті екології та 

природних ресурсів Донецької 
облдержадміністрації обговори-
ли питання планування заходів з 
реконструкції об’єктів благоустрою 
в сфері зеленого господарства 
(парків, скверів) в населених пунктах 
Донецької області на 2017 рік за раху-
нок дольової участі обласного фонду 
охорони навколишнього природного 
середовища.

У засіданні взяли участь заступни-
ки директора департаменту екології 
та природних ресурсів Донецької ОДА 
Неклеса О.І. та Дьякова Я. Ю., на-
чальник відділу природно-заповідних 
територій, лісового господарства та 
біоресурсів департаменту екології 
та природних ресурсів Донецької 
ОДА Залевський В.Д., керівники та 
інші посадові особи Краматорська, 
Миколаївки, Слов’янська, Покровсь-
ка.

Під час наради були розглянуті 
питання проведення реконструкції 
паркових зон та визначені конкретні 
парки цих міст, до реконструкції яких 
можуть бути залучені кошти облас-
ного фонду охорони навколишнього 
природного середовища. За резуль-
татами обговорення виконкомам 
міст було запропоновано завершити 
розроблення проектно-кошторисної 
документації по відповідним проек-
там, визначити частину фінансування 
проектів, що може бути здійсненна 
за рахунок дольової участі обласного 
фонду охорони навколишнього при-
родного середовища у наступному 
році.

Виїзний 
прийом 

громадян
13 грудня в приміщенні зали 

засідань Вугледарської міської ради 
директор департаменту екології 
та природних ресурсів Донецької 
облдержадміністрації Натрус С.П. 
провів виїзний прийом громадян з 
соціальних питань за участі міського 
голови Сілича А.Ю., секретаря міської 
ради Іваницького В.В., першого за-
ступника міського голови Матвієнка 
Є.П., начальника міського управління 
соціального захисту населення 
Філіппової Н.В., начальника відділу 
житлово-комунального господар-
ства та екології Мілокостової Ю.А. та 
інших.

В ході прийому за допомогою з 
різних соціально-побутових питань до 
Сергія Натруса звернулися 5 осіб. Усі 
звернення зафіксовані належним чи-
ном, подальше вирішення цих питань 
на особистому контролі директора 
департаменту.

Протягом свого перебування у 
місті Вугледарі Сергій Натрус також 
обговорив з керівництвом міської 
ради стан підготовки та реалізації на 
території міста програм екологічного 
направлення, зокрема, створення 
паркової зони в центральній частині 
міста, роздільного збору ТБО, 
реконструкції очисних споруд, а та-
кож питання щодо участі учнівської 
молоді в екологічних просвітницьких 
програмах.

Як живеться дітям 
у прийомних родинах

Служба у справах дітей облдержадміністрації 
перевірила умови проживання дітей у прийомних 

родинах Нікольського району
У Нікольському районі на первинному 

обліку перебуває 89 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
що складає 1,7 % від загальної 
чисельності дитячого населення. З них 
87,6% перебуває у сімейних 
формах виховання.

Станом на 01.12.2016 
на території району 
функціонує 4 прийомні 
сім’ї, у яких виховується 
8 дітей. Розпоряджен-
ням голови Нікольської 
р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї 
від 27.10.2016 № 323 до 
прийомної родини додат-
ково влаштовано дити-
ну-сироту. Розпоряджен-
ням голови Нікольської 
райдержадміністрації від 
01.08.2016 № 237 створено 
Дитячий будинок сімейного 
типу, до якого на вихован-
ня та спільне проживання 
влаштовано 5 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Під час візиту служ-
би у справах дітей 
облдержадміністрації було 
перевірено умови утриман-
ня дітей зазначеної категорії 
у 2 прийомних родинах, 
у яких виховується 6 дітей та 1 дитя-
чий будинок сімейного типу, у якому на 
вихованні перебуває 5 дітей.

Усі діти проживають у будинках при-
йомних батьків та батьків-вихователів.

Встановлено, що на функціонування 
прийомних сімей протягом 2016 року 
нараховане 281188,61 грн. державної 
соціальної допомоги на дітей та 
75994,83 грн. грошового забезпечення 
батькам, за надання соціальних послуг. 

На функціонування дитячого будинку 
сімейного типу нараховане 70946 грн. 
державної соціальної допомоги на дітей 
та 25181,10 грн. грошового забезпечен-
ня батькам-вихователям.

Документи дитячого будинку 
сімейного типу щодо призначення 
субсидії знаходяться у стані розгляду 
у Нікольському районному управлінні 
соціального захисту населення.

У Нікольському районі вживаються за-
ходи захисту житлових прав дітей, у тому 
числі дітей, які виховуються у прийом-
них сім’ях. Протягом 2016 року 2 дитини 
поставлені на облік громадян, які потре-
бують поліпшення житлових умов. Всьо-

го на квартирному обліку перебуває 3 
осіб зазначеної категорії та 2 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

 Через відсутність коштів в міському 
бюджеті, нове будівництво в у 
Нікольському районі не ведеться. Тому, 
для поліпшення житлових умов грома-
дянам міста надаються квартири по-
вторного заселення згідно з квартир-
ними чергами Нікольської селищної та 
сільських рад району, яка нараховує 30 
осіб. Вільні квартири, які готові для по-
вторного заселення, відсутні, тому жит-
ло дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, з 2008 по 2016 

роки не надавалось.
У рамках літньої оздоровчої 

компанії 2016 року було охоплено 
оздоровленням та відпочинком 
усіх прийомних дітей: 5 при-
йомних дітей були оздоровлені 
в ДОЦ за рахунок обласного та 
районного бюджетів, прийомна 
дитини Бодня Вікторія протягом 
3-х місяців відпочивала в Італії 
за рахунок коштів благодійного 
фонду, інші діти оздоровлю-
вались за рахунок коштів при-
йомних батьків та батьків-
вихователів.

Діти, які влаштовані в 
прийомні сім’ї не втрачають пра-
ва на належні їм аліменти, пенсії, 
в закладах освіти отримують 
безкоштовні обіди, забезпечу-
ються шкільною формою.

Прийомним сім’ям надається 
всебічна підтримка від 
райдержадміністрації, районної 
ради, Нікольської селищної 
та сільських рад, благодійних 
організацій:

за рахунок районного бюдже-
ту діти щорічно отримують подарунки до 
Дня Святого Миколая та Новорічних свят;

протягом року усі прийомні сім’ї та 
дитячий будинок сімейного типу отри-
мали благодійної допомоги на суму по-
над 30 тис.грн.

Відтак служба у справах дітей 
облдержадміністрації закликає всіх до-
лучитися до шляхетної справи, допомог-
ти родинам, де є прийомні діти, взяти 
в сім’ю дитину і подарувати їй частинку 
свого серця і сімейний затишок.

Наприкінці  листо-
пада у Святогірську 
відбулася Всеукраїнська 
історико - краєзнавча 
конференція учнівської 
молоді «Південно-
Східна Україна: зі 
стародавності в ХХІ 
століття». Організатори 
конференції – депар-
тамент освіти і науки 
Донецької ОДА та об-
ласний центр туриз-
му та краєзнавства 
учнівської молоді спільно 
з Українським держав-
ним центром туризму і 
краєзнавства учнівської 
молоді. У конференції 
взяли участь 36 делегацій 
з 7 областей України 
та юні краєзнавці з 10 
районів та міст Донеччи-
ни.

Молодь вивчає історію рідного краю

Відкриваючи урочисту частину заходу, Надія Оксен-
чук, директор департаменту освіти і науки ОДА, відзначила 
згуртованість юних краєзнавців, які з’їхалися до Святогірська.

У свою чергу Дмитро Омельченко, заступник директо-
ра Українського державного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді, член правління НСКУ, підкреслив важливість 
краєзнавчої роботи учнівської молоді у світлі незаангажованого 
переосмислення та вивчення історії української державності.

У рамках пленарного засідання перед юними дослідниками 
виступили науковці Донецького юридичного інституту (м. Кри-
вий Ріг) Дмитро Титаренко і Олексій Одерій та інші.

Відповідно до умов заходу працювало шість секцій, а 
за підсумками конференції керівники секцій нагородили 
учасників дипломами.

Валентина ІВАНОВА
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Студентський 
світ без кордонів

З 10 по 12 грудня на базі Навчально-наукового 
професійно-педагогічного інституту Української 
інженерно-педагогічної академії, за підтримки 
Управління молодіжної політики та у справах дітей 
Бахмутського міської ради, відбувся форум сту-
дентського самоврядування «Студентський світ 
без кордонів».

Основною метою форуму стало поліпшення лідерських 
якостей представників студентства та розвиток особистісних 
мотивацій. У форумі взяли участь представники студентсь-
ких лідерів від наступних навчальних закладів: Артемівського 
індустріального технікуму, Артемівського педагогічного 
училища, Артемівського медичного училища, Горлівського 
інституту іноземних мов, Навчально-наукового професійно-
педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної 
академії.

Представники навчальних закладів при знайомстві 
розповідали про структуру свого студентської ради. Прово-
дилась інтерактивна бесіда «Драбина Харта», на якій учасни-
ки дізналися про різні види взаємодії причинно-наслідкових 
зв'язків. Також для присутніх були проведені тренінги, 
зокрематренінг особистісного зростання, з практичної 
мотивації тощо.

 Для того щоб підтримувати тонус і веселу атмосферу була 
проведена творча майстерня, на якій всі учасники змогли зро-
бити сніжинки з паперу і «руку дружби» з побажаннями від кож-
ного присутнього. Під час інтерактивної гри «Країна гідності» 
і інтелектуальної гри «Дебати» кожен учасник форуму зміг 
відчути себе в ролі депутата і зрозумів для себе, наскільки важ-
ко приймати ті чи інші рішення.

Особливо порадувала присутніх на форумі студентів 
екскурсія на Артемівський завод шампанських вин. Слідом 
за цим була зустріч з депутатами міської ради Валерієм 
Коломійцем і Антоном Макаренко, на якій студенти порушили 
питання про відновлення роботи міського студентської ради, 
проведенні киберспортівних змагань, можливості проведення 
творчого конкурсу «Бахмут має талант» і можливість прове-
дення більшої кількості форумів для студентів. В кінці кожного 
дня проводилася рефлексія, на якій студенти висловлювали 
свою думку про форум.

Інформація надана Управлінням сім’ї і молоді ОДА

Новини підрозділів ОДА

У рослинництві працюють завжди
В агропромисловому комплексі області завершується збирання 

врожаю пізніх сільськогосподарських культур
Станом на 12.12.2016 зернові 

культури по всіх категоріях го-
сподарств зібрано на площі 
537,7 тис. га (98,9 % до уточне-
ного прогнозу), намолочено зер-
на в обсязі 1 млн. 797,4 тис. тонн 
(у початково оприбуткованій 
вазі) при врожайності 33,4 ц/га, 
у тому числі:

– ранні зернові культури 
зібрано на площі 460,8 тис. га, 
або 100% площ, намолочено зер-
на в обсязі 1 млн. 602,9 тис. тонн 
(у початково оприбуткованій 
вазі) при врожайності 34,8 ц/га;

– кукурудзу на зерно зібрано 
на площі 59,9 тис. га (91,1 % 
до прогнозу), намолочено зер-
на в обсязі 171,7 тис. тонн, при 
врожайності 28,6 ц/га.

Соняшник зібрано на площі 
322,6 тис. га (98,8 % до прогно-
зу), намолочено зерна в обсязі 
609,2 тис. тонн, урожайність ста-
новить 18,9 ц/га.

Осінній комплекс польових 
робіт. Під урожай 2017 року по 
всіх категоріях господарств 
Донецької області озимі куль-
тури на зерно та зелений корм 
посіяно на площі 334,6 тис. га 
–100,9 % до прогнозу (прогноз 
331,5 тис. га), з них на зерно – 
315,5 тис. га (97,9 % до прогно-
зу), в тому числі:

пшениця (включаючи трити-
кале) – 304,8 тис. га (98,0 % до 
прогнозу);

жито – 2,9 тис. га (116,1 % до 
прогнозу);

ячмінь– 7,8 тис. га (89,3 % до 
прогнозу).

Озимий ріпак на зерно – 17,31 
тис. га (у 2,2 рази більше ніж пе-
редбачалося).

У минулому році (станом на 
12.12.2015) озимі культури всьо-
го було посіяно на площі 330,8 
тис. га (109,3 % до прогнозу).

Стан посівів озимих куль-
тур. Встановлено щотижневий 
моніторинг за станом розвит-
ку рослин озимих культур. За 
оперативними даними сходи 
озимих культур на зерно по всіх 
категоріях господарств отримані 
на 91,0 % посівних площ (286,9 
тис. га). Із загальної площі ози-
мих культур на зерно, на яких 
отримані сходи, посіви знахо-
дяться в стані (на 08.12.2016):

доброму – 39,9 % площ (114,4 
тис. га);

задовільному – 45,4 % площ 
(130,4 тис. га);

слабкому та зрідженому стані 
– 14,7 % площ (42,1 тис. га).

В господарствах області ве-
деться оранка зябу та підготовка 
чорних парів. За оперативними 
даними станом на 08.12.2016 
виорано на зяб 447,8 тис. га 
(75,8 % до уточненого прогно-

зу), підготовлено чорних парів 
на площі 74,0 тис. га (53,8 % до 
уточненого прогнозу).

Мінеральні добрива. Для 
проведення літньо – осінніх по-
льових робіт передбачалося 
накопичити мінеральних до-
брив в обсязі 9,84 тис. тонн д. р. 
Станом на 06.12.2016 було на-
копичено добрив (зростаючим 
підсумком) в обсязі 15,2 тис. 
тонн д. р. (154,1 % до Заявки).

ЗАГОТІВЛЯ КОРМІВ ДЛЯ ТВА-
РИННИЦТВА. За оперативними 
даними (станом на 08.12.2016) 
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и м и 
підприємствами заготовлено 
сінажу в обсязі 60,1 тис. тонн 
(154,1% до планової потреби 
на поточний рік), силосу – 177,4 
тис. тонн (118,3 %), а також сіна 
в обсязі 24,4 тис. тонн (106,1 %).

Департамент 
агропромислового

комплексу та розвитку
сільських територій

 облдержадміністрації

Тиждень права
У сучасному світі для 

молодого українського 
громадянина справжньою 
зброєю стає розуміння 
прав людини та користу-
вання ними у повсякденно-
му житті.

Наша держава гарантує 
права та свободу людини, 
створює всебічні умови для 
реалізації цих прав, а також 
забезпечує охорону та за-
хист від порушень.

10 грудня – День прав 
людини. Це міжнародне 
свято відзначається за 
пропозицією Генеральної 
асамблеї ООН, знамену-
ючи річницю ухвалення 
Загальної декларації прав 
людини в 1948 році. Так, 
напередодні цього свя-
та в Україні проводиться 
Всеукраїнський тиждень 
права.

З 5 по 9 грудня 2016 року 
в ДПТНЗ «Краматорсь-
кий центр професійно 
– технічної освіти» про-
ходили тематичні виховні 
заходи, метою яких було 
правове виховання учнів, 
ознайомлення їх з основ-
ними правами і свободами, 
викладеними у Конвенції 
ООН про права людини.

На початку тижня 
бібліотекар Центру І.В. Гон-
чарова підготувала тема-

тичну виставку видань та 
іншої літератури правового 
змісту, присвячених правам 
людини, а наші творчі учні, 
за допомогою стіннівок, 
познайомили молодь та 
педагогічних працівників 
з правами та обов’язками 
громадян України.

6 грудня 2016 року була 
проведена лінійка на тему 
«10 грудня – Міжнародний 
день захисту прав людини», 
на якій виступили викладач 
права С.С. Каракулов та 
учні групи ОПО-15.

Також серед учнів прой-
шов конкурс на правову 
тематику у групах ОПО - 16 
та СШП-16, на якому учні 
показали вміння застосо-

вувати на практиці здобуті 
теоретичні знання з засто-
сування чинного законо-
давства України.

Відкритий урок з предме-
ту «Основи правових знань» 
на тему: «Кримінальна 
відповідальність непов-
нолітніх осіб» у групі ПР-16, 
познайомив молодь з ви-
дами злочинів, за скоєння 
яких неповнолітні несуть 
повну відповідальність. Такі 
заняття виховують почуття 
високого рівня правомірної 
поведінки серед учнівської 
молоді.

За інформацією 
управління сім’ї і молоді 

ОДА

Наукові перспективи

Цими днями у Краматорську в залі засідань Донбаської 
державної машинобудівної академії відбулося спільне 
засідання Ради Донецького наукового центру Національної 
Академії наук, Міністерства освіти і науки України та 
Ради ректорів вищих навчальних закладів у Донецькій та 
Луганській областях. Присутнім був також і заступник го-
лови Донецької облдержадміністрації Ігор Стокоз.

– Ваша робота розрахована на 
перспективу, адже існування Донець-
кого наукового центру на звільненій 
території вже є здобутком. Існують 
певні проблеми з фінансуванням 
вітчизняної науки. Але я хочу, щоб ви 
завжди пам’ятали, що у китайській 
мові ієрогліф «криза» має ще друге 
значення – можливості, – наголосив 
заступник голови ОДА, звертаючись 

до присутніх науковців.
Після доповідей Ігор Стокоз на-

городив почесною грамотою та 
медаллю науковців Донеччини та 
підписав угоду про співробітництво 
між Донецьким науковим центром 
та Донецькою військово-цивільною 
адміністрацією.

Вл.інф.
На знімку: під час засідання



стор. 520 грудня 2016 року

Важливо знати
30 листопада 2016 року Урядом при-

йнято постанову Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України», 
якою удосконалено порядок надання 
державної соціальної допомоги деяким 
категоріям осіб та внесено зміни до чо-
тирьох порядків:

– надання щомісячної грошової до-
помоги особі, яка проживає разом 
з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок 
психічного розгляду, який за висновком 
лікарської комісії медичного закладу 
потребує постійного стороннього до-
гляду, на догляд за ним;

– призначення і виплати державної 
допомоги сім’ям з дітьми;

– призначення і виплати державної 
соціальної допомоги малозабезпече-
ним сім’ям;

– призначення та виплати тимчасової 
державної допомоги дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати аліментів, не ма-
ють можливості утримувати дитину або 
місце проживання їх невідоме.

Прийнятою постановою передбаче-
но єдиний підхід при визначенні права 
на призначення державної соціальної 
допомоги, а саме: для фізичних осіб – 
підприємців, які вибрали спрощену си-
стему оподаткування та є платниками 
єдиного податку 1 групи враховувати 
дохід на рівні двох розмірів прожитко-
вого мінімуму, встановленого для пра-
цездатних осіб; чинного на відповідний 
місяць, для фізичних осіб – підприємців, 
які вибрали спрощену систему опо-
даткування та є платниками єдиного 
податку 2 групи  – трьох розмірів про-
житкового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб, для фізичних осіб 
– підприємців, які вибрали спрощену 
систему оподаткування та є платника-
ми єдиного податку 3 групи  – чотирьох 
розмірів прожиткового мінімуму, вста-
новленого для працездатних осіб.

З метою спрощення процедури по-
дання документів громадянами, при-
йнятою постановою вилучено довідку 
про склад сім’ї із переліку необхідних 
документів. Інформація про склад сім’ї 
заявника зазначатиметься в декларації 
про доходи та майновий стан осіб, які 
звернулися за призначенням усіх видів 
соціальної допомоги.

У новостворених об’єднаних 
територіальних громадах прийом до-
кументів, необхідних для призначен-
ня державної соціальної допомоги, 
здійснюватиметься уповноваженою 
особою, яка передаватиме їх до органів 
соціального захисту населення для 
опрацювання.

Крім цього, у Порядку призначення і 
виплати державної допомоги сім’ям з 
дітьми, затвердженого постановою КМУ 
від 27.12.2001 № 1751:

 – розширено категорію жінок, 
незастрахованих у системі 
загальнообов’язкового державного 
страхування, які мають право на допо-
могу у зв’язку з вагітністю та пологами;

 – передбачено подання для призна-
чення допомоги при народженні дитини 
заяви в електронній формі з викори-
станням телекомунікаційних систем.

Допомога держави при 
оплаті за житлово – 
комунальні послуги

Протягом останніх двох років Урядом 
внесено суттєві зміні в порядок призна-
чення субсидій. Процедуру оформлення 
субсидії значно спрощено. Як резуль-
тат, 340 тис. сімей Донецької області 
вже охоплено програмою житлових 
субсидій, а це майже кожна друга роди-
на регіону.

Для тих, хто ще не звернувся за 
субсидією, роз’яснюємо.

Звернутися за призначенням 
житлової субсидії має право одна 
із зареєстрованих у житловому 
приміщенні осіб або особа, яка орендує 
житло і якій нараховується плата на жит-
лово – комунальні послуги.

Для цього необхідно надати до 
місцевого органу праці та соціального 
захисту населення заяву про призна-
чення житлової субсидії та декларацію 
про доходи і витрати осіб, які звернулись 
за призначенням житлової субсидії. 
Орендарі надають додатково договір 
оренди житла. Зазначені документи 
можна надати у будь – який зручний для 
людини спосіб: особисто, поштою або в 
електронній формі.

Розмір субсидії розраховується для 
кожної сім’ї індивідуально, в залежності 
від її доходів.

Субсидія є безповоротною і її отри-
мання не пов’язане і не тягне за собою 
зміни форми власності житла.

Для українських сімей, які з певних 
причин не оформили житлову субсидію, 
Уряд надав можливість сплачувати 
рахунки за теплопостачання рівними 
частинами протягом року. Тобто у 
споживачів буде можливість в опалю-
вальний період сплачувати лише 50% 
вартості спожитих послуг, решту  – 50% 
рахунку  – доплатити у літній період.

Для цього, родині варто звернути-
ся з письмовою заявою до виконавця 
послуги з централізованого опалення 
про надання розстрочки в оплаті жит-
лово – комунальної послуги з теплопо-
стачання. Починаючи з дати подання 
заяви, щомісяця протягом опалюваль-
ного періоду, тепло – комунальне 
підприємство буде нараховувати плату 
у розмірі 50% від нарахованої плати за 
спожиту послугу. 

Решта суми  – неоплачені 50% від 
нарахованої протягом опалювального 
періоду плати за житлово – комуналь-
ну послугу, буде нарахована спожива-
чу протягом неопалювального періоду 
щомісяця рівними частинами, починаю-
чи з травня до вересня включно.

Санаторно – курортне 
оздоровлення пільгової 

категорії громадян 
Донецької області

На початок поточного року в 
управліннях соціального захисту насе-
лення області на черзі для забезпечен-
ня санаторно – курортним лікуванням 
перебувало 12 тис. ветеранів війни та 
осіб з інвалідністю, в тому числі 3,5 тис. 
ветеранів війни та 8,5 тис. інвалідів. 

У 2016 році області виділено 787 сана-
торно – курортних путівок для ветеранів 
війни (оздоровлення ветеранів війни 
області здійснюється в санаторіях сфе-
ри управління Міністерства соціальної 
політики України по путівках, які надхо-
дять у централізованому порядку).

Області на 2016 рік з державного 
бюджету передбачено 3,4 млн. грн. для 
закупівлі послуг санаторно – курортного 
лікування інвалідів від загального захво-
рювання та з дитинства та осіб, супро-
воджуючих інвалідів І групи.

На теперішній час близько 900 гро-
мадян з інвалідністю були забезпечені 
безоплатними санаторно – курортними 
путівками. Слід зазначити, що особи з 
інвалідністю нашої області проходять 
санаторно – курортне оздоровлен-
ня в Запорізькій, Дніпропетровській, 
Миколаївській, Львівській, Одеській, 
Вінницькій, Сумській областях та, в 
межах Донецької області, в санаторії 
«Слов'янський».

Крім цього, в поточному році 
області виділено 206 путівок для осіб з 

інвалідністю з наслідками травм і захво-
рюваннями хребта та спинного мозку, 
які придбано Фондом соціального захи-
сту інвалідів (санаторії «Слов'янський» 
м. Слов'янськ, «Орізонт», «ім. Пирогова» 
Одеської обл., «Арктика» Запорізької 
обл., «Борисфен» Миколаївської обл.).

На даний час, на обліку для за-
безпечення санаторно – курортним 
лікуванням постраждалих учасників 
антитерористичної операції перебуває  
147 осіб, в тому числі 144 учасника бой-
ових дій та 3 інваліда війни.

В поточному році оздоровлено 39 
учасників антитерористичної операції 
(учасники бойових дій), в тому числі 
8 осіб в санаторіях, підпорядкованих 
Мінсоцполітики, та 31 особа по путівках, 
отриманих від Державної служби 
України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції.

Забезпечення 
протезами молочних 

залоз жінок після 
мастектомії

Урядом 26 жовтня 2016 року при-
йнято зміни до Порядку забезпечен-
ня технічними та іншими засобами 
реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю та інших окремих категорій 
населення, переліку таких засобів, за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 05.04.2012 № 321. 

Змінами передбачено:
Якщо жінкам після мастектомії в 

період експлуатації попередньо виданих 
протезів молочної залози та ліфів для їх 
кріплення проведено чергову операцію, 
що підтверджено довідкою ЛКК, органи 
соціального захисту населення фор-
мують електронні направлення про до-
строкову видачу протезів молочної за-
лози та ліфів для їх кріплення.

Жінки після мастектомії забезпе-
чуються на вибір трьома ліфами для 
кріплення протезів молочної залози 
або двома зазначеними ліфами та од-
ним спеціальним ліфом для кріплення 
протезів молочної залози для занять 
фізичною культурою і плаванням.

Жінки в післяопераційний період 
згідно з довідкою лікаря закладу 
охорони здоров’я, в якому прово-
дилася операція, забезпечуються 
післяопераційним протезом у комплекті 
з одним ліфом.

Більш детальну інформацію можливо 
отримати в органах соціального захисту 
населення за місцем реєстрації або за 
фактичним місцем проживання, пере-
бування. 

Забезпечення 
санаторно – курортним 

лікуванням осіб, 
постраждалих внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи

З нового року діятиме новий поря-
док організації санаторно – курортно-
го лікування громадян, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Кабінетом Міністрів України при-
йнято постанову від 23.11.2016 № 854 
«Деякі питання санаторно – курортного 
лікування та відпочинку громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», якою затверджено Поря-
док надання щорічної грошової допо-
моги для компенсації вартості путівок 
санаторно – курортним закладам та 
закладам відпочинку, здійснення до-
плат за рахунок власних коштів, виплати 
грошової компенсації громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи (далі – порядок).

Порядком передбачено:
1) запровадження з 2017 року ново-

го механізму оплати послуг із санаторно 
– курортного лікування громадянам, по-
страждалим внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, шляхом укладання 
трьохсторонньої угоди між санаторно 
– курортним закладом, постраждалою 
особою та управлінням соціального 
захисту населення, який дасть змогу 
самостійно вибирати санаторно – ку-
рортний заклад для оздоровлення;

2) ведення окремого обліку постраж-
далих громадян, які виявили бажання 
отримати грошову компенсацію, та по-
рядок виплати такої компенсації.

Інформаційна картка
стосовно забезпечення 
санаторно – курортним 

лікуванням осіб, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської 

катастрофи
Суб’єкт надання послуги:
Структурні підрозділи з питань 

соціального захисту населення рай-
онних держадміністрацій, виконавчих 
органів міських, районних у містах у 
разі утворення рад за місцем прожи-
вання таких громадян, до компетенції 
яких відноситься питання забезпечен-
ня санаторно – курортним лікуванням 
осіб, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

Перелік категорій одержувачів по-
слуг:

1) громадяни, віднесені до 
категорії 1, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи;

2) діти з інвалідністю, інвалідність 
яких пов’язана з Чорнобильською ката-
строфою.

Перелік документів, необхідних для 
надання (отримання) послуги

Для отримання путівки подаються 
такі документи:

1) для забезпечення громадянина, 
віднесеного до категорії 1:

- заяву про взяття на облік для отри-
мання путівки за формою, затвердже-
ною Мінсоцполітики;

- довідку для одержання путівки на 
санаторно –курортне лікування за фор-
мою 070/о;

- копію посвідчення громадянина, 
віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);

- копію паспорта.
У разі подання заяви за місцем прожи-

вання, відмінним від зареєстрованого, 
громадянин (крім осіб, які пересели-
лися з тимчасово окупованої території 
України чи районів проведення 
антитерористичної операції) додатко-
во подає видану органом соціального 
захисту населення за зареєстрованим 
місцем проживання довідку про те, що 
громадянин, віднесений до категорії 1, 
не перебуває на обліку для забезпечен-
ня путівкою;

2) для забезпечення дитини з 
інвалідністю та одного із батьків або 
особи, яка їх замінює:

- заяву про взяття на облік для отри-
мання путівки за формою, затвердже-
ною Мінсоцполітики;

- довідку для одержання путівки на 
санаторно –курортне лікування за фор-
мою 070/о;

- довідку для одержання путівки од-
ним із батьків дитини з інвалідністю або 
особою, яка їх замінює, на санаторно –
курортне лікування за формою 070/о (у 
разі наявності);

- копію посвідчення дитини з 
інвалідністю (із вкладкою);

Удосконалення порядку надання 
державної соціальної допомоги 

деяким категоріям осіб

Закінчення  на 8-й стор.
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Аналіз впливу підвищення тарифів
за житлово-комунальні послуги на фінансовий 

стан сімей – отримувачів житлової субсидії
У зв’язку зі значним зростанням 

тарифів на житлово-комунальні послу-
ги середньомісячна кількість отримувачів 
субсидії області зросла більше ніж у 3 
рази. Майже у 2 рази збільшився середній 
розмір субсидії. За 10 місяців 2015 року 
він складав 470,61 грн., за 10 місяців 2016 
року – 773,4 грн.

При цьому розмір обов’язкового 
відсотку платежу для громадян майже не 
змінився. Це пов’язане з тим, що розмір 
обов’язкового відсотку платежу залежить 
від доходів громадян (графік 1). А дохо-
ди громадян впродовж року суттєво не 
змінилися.

Отже, на скільки б не збільшувались та-
рифи, розмір обов’язкового відсотку пла-
тежу буде залишатись та тому ж рівні, доки 
доходи громадян не почнуть зростати. А 
от розмір субсидії напряму залежить від 
вартості комунальних послуг.

Здійснено ретельний аналіз ситуації 
за певними категоріями отримувачів 
субсидії в Донецькій області з урахуван-

ням чисельності населення у містах і рай-
онах та розташованих на їх територіях 
підприємств. Аналіз проведено за такими 
критеріями:

1) сім’ї, які складаються лише з непра-
цездатних осіб (субсидія нараховується на 
понаднормову житлову площу);

2) інші сім’ї (субсидія нараховується у 
межах соціальних норм та нормативів).

Варто розуміти, що суттєвий вплив на 
фактичний розмір оплати громадянами 
за житлово-комунальні послуги мають 
соціальні норми житла та соціальні норми 
користування житлово-комунальними по-
слугами. Адже субсидія призначається у 
межах цих норм. В Україні соціальна норма 
житла на 1 особу становить 48,87 кв. м, на 2 
особи – 62,52 кв.м, на 3 особи – 76,17 кв.м, 
на 4 особи – 89,82 кв.м. І на кожну наступну 
особу плюс 13,65 км.м.

Тому, якщо за субсидією звернулася 
сім’я, що складається лише з непрацездат-
них осіб, субсидія, згідно діючого законо-
давства, може бути призначена на понад-

нормову площу житла та фактичний розмір 
плати за житлово-комунальні послуги і 
буде складатися лише з обов’язкової част-
ки платежу (яка визначається у залежності 
від доходу громадян – графік 1). Отже, 
підвищення тарифів на житлово-комунальні 
послуги не вплине на фінансовий стан такої 
сім’ї (діаграма).

Якщо за субсидією звернулась сім’я 
з працездатних осіб з дітьми – сім’я з 3 
(або 4) осіб – то фактичний розмір пла-
ти за житлово-комунальні послуги буде 
складатися лише з обов’язкової частки 
платежу, за умови, що така сім’я мешкає 
у приміщенні площею не більше 76,17 
(або, відповідно 89,82) кв.м. та/або 
спожиті житлово-комунальні послуги є у 
межах норм соціального користування 
(діаграма). Якщо ж площа приміщення, в 
якому мешкає сім’я, перевищує встанов-
лену норму, а спожиті житлово-комунальні 
послуги перевищують норми соціального 
користування, то фактичний розмір плати 
за житлово-комунальні послуги буде скла-
датися з обов’язкової частки платежу плюс 
плата за послуги, спожиті понаднормово 
(діаграма). Отже, підвищення тарифів на 
житлово-комунальні послуги вплине на 
фінансовий стан такої сім’ї.

Така ж сама ситуація і для сімей, які 
складаються лише з працездатних осіб. 
Якщо така сім’я складається з 1(2) осіб 
і мешкає у приміщенні, площа якого не 
перевищує 48,87 (62,52) кв.м. відповідно, 
та/або спожиті житлово- комунальні послу-
ги в межах норм соціального користуван-
ня, фінансовий стан такої сім’ї , у зв’язку з 
підвищенням тарифів не зазнає суттєвих 
змін (діаграма).

У листопаді 2016 року з загальної 
кількості сімей області, субсидію в межах 
соціальних норм житла (загальна площа 
приміщення, на яке розраховано субсидію, 
менша або дорівнює соціальній нормі жит-
ла на сім’ю) отримує 75% сімей. Отже, 
лише 25 % сімей, які отримують субсидію, 
відчують на собі підвищення тарифів на 
житлово-комунальні послуги.

Все про житлові
Підтримка 

сімей, 
які не 

підпадають 
під дію 

субсидії
Українським сім’ям, 

які не підпадають під дію 
житлової субсидії, Уряд 
надав можливість спла-
чувати рахунки за тепло-
постачання рівними ча-
стинами упродовж всього 
року. Тобто, у споживачів 
буде можливість в опалю-
вальний період сплачувати 
лише 50% вартості спожи-
тих послуг, решту – 50% ра-
хунку – доплатити у літній 
період.

Відповідне рішення 
було прийняте на засіданні 
Кабінету Міністрів України 
та закріплене Постано-
вою «Про зменшення 
фінансового навантаження 
на споживачів в оплаті за 
послуги централізованого 
опалення шляхом ство-
рення умов для отримання 
розстрочки на оплату за 
послугу з централізованого 
опалення».

Для цього сім’ї потрібно 
звернутися із письмовою 
заявою до надавача по-
слуги з централізованого 
опалення про надання 
розстрочки в оплаті. По-
чинаючи з дати подання 
заяви щомісяця, впро-
довж опалювального 
періоду тепло-комунальне 
підприємство виставляти-
ме рахунок у вигляді 50% 
від нарахованої плати за 
спожиту послугу. На решту 
суми – неоплачених 50% 
від нарахованої протягом 
опалювального періоду 
плати – виставлятиметь-
ся споживачу впродовж 
міжопалювального періоду 
щомісяця рівними частина-
ми, починаючи від травня 
до вересня включно.

Цим рішенням Уряд 
підтверджує свою 
готовність надати 
підтримку тим українським 
родинам, чий рівень дохо-
ду не дозволяє поки спла-
чувати нові комунальні ра-
хунки. Водночас, держава 
потурбується про тепло-
комунальні підприємства, 
а саме про збалансування 
різниці між оплатою послуг 
споживачами та оплатою 
за природний газ, а також 
подбає про те, щоб НАК 
«Нафтогаз» не виставляв їм 
жодних штрафів у зв’язку із 
прийнятим рішенням. 
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Ви ще не оформили субсидію?
Зробімо розрахунок субсидії для Вас разом!

Пропонуємо Вам зручну формулу для 
розрахунку:

вставте у трикутник свій середньомісячний 
сукупний сімейний дохід за попередній ка-
лендарний рік на одну особу

: 1399 : 2 х 15 =                     %

у прямокутнику Ви отримаєте розмір 
обов’язкового відсотку свого платежу за 
комунальні послуги

Сталі складові формули:
1399 –  грн. прожитковий мінімум на одну 

особу у місяць  (з 1 січня 2016 – 1 330 грн., з 
1 травня – 1 399 грн., з 1 грудня – 1 496 грн.)

2 – базовий коефіцієнт доходу для при-
значення субсидії

15 – базова норма плати за житлово-
комунальні послуги (%)

Змінна складова формули:
     –  середньомісячний сукупний дохід 

сім’ї за попередній календарний рік 
на одну особу

Результат:
  – обов’язковий відсоток плате-

жу за комунальні послуги

Приклад 1.
У помешканні зареєстрований та 

проживає одинокий пенсіонер. Його дохід 
(пенсія) – 1250 грн. на місяць.

Розрахунок згідно формули: 1250 : 1399 : 
2 х15 = 6,70 %

що в грошовому еквіваленті складає:
1250 грн. х 6,70% : 100% = 83 грн. 75 коп.

Отже пенсіонер сплачуватиме лише 83 
грн. 75 коп. щомісяця за всі комунальні по-
слуги в межах соціальних норм.

Приклад 2.

У помешканні зареєстровані та про-
живають дві працездатні особи. Їх дохід 
– заробітна плата – 3600 грн. на місяць на 
двох (дохід на одну особу – 1800 грн.)

Розрахунок згідно формули: 1800 : 1399 : 
2 х 15 = 9,65 %

що в грошовому еквіваленті складає:
3600 грн. х 9,65% : 100% = 347 грн. 40 коп.

Отже сім’я сплачуватиме лише 347 грн. 
40 коп. щомісяця за всі комунальні послуги 
в межах соціальних норм.

Приклад 3.

У помешканні зареєстровані та прожива-
ють дві працездатні особи та неповнолітня 
дитина.

Їх дохід – заробітна плата – 3600 грн. на 
місяць на двох, дитина доходів не має (дохід 
на одну особу – 1200 грн.).

Розрахунок: 1200 : 1399 : 2 х 15 = 6,43 %

що в грошовому еквіваленті складає:
3600 грн. х 6,43% : 100% = 231 грн. 48 коп.

Отже сім’я сплачуватиме лише 231 грн. 
48 коп. щомісяця за всі комунальні послуги 
в межах соціальних норм.

Значну частину сімейного бюджету 
витрачаєте на комунальні послуги?

Оформлюйте субсидію!

субсидії

Матеріали надані Департаментом соціального захисту населення 
Донецької ОДА

ТОВ «ПОГ і БП» повідомляє, що:
Свідоцтво про право власності на 

нерухоме майно, яке видане Голов-
ним управлінням благоустрою та ко-
мунального обслуговування Донецької 
міської ради 02.03.2010 на підставі 
рішення виконкому Петровської 
районної у м. Донецьку ради №12 
від 13.01.2010, рішення виконкому 
Петровської районної в м. Донецьку 
ради №34 від 19.02.2010 на ім’я Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«ПОГ і БП» на 3-кімнатну квартиру за 
адресою: Донецька обл., м. Донецьк, 
вулиця Петровського, будинок 191г, 
квартира 67, та Витяг про реєстрацію 
прав власності на нерухоме майно 
№25459057, виданий 02.03.2010 Кому-
нальним підприємством Бюро технічної 
інвентаризації м. Донецька;

Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, яке видане Голов-
ним управлінням благоустрою та ко-
мунального обслуговування Донецької 
міської ради 02.03.2010 на підставі 
рішення виконкому Петровської 
районної у м. Донецьку ради №12 
від 13.01.2010, рішення виконкому 
Петровської районної в м. Донецьку 
ради №34 від 19.02.2010на ім’я Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«ПОГ і БП» на 3-кімнатну квартиру за 
адресою: Донецька обл., м. Донецьк, 
вулиця Петровського, будинок 191г, 
квартира 21, та Витяг про реєстрацію 
прав власності на нерухоме майно 
№26763805, виданий 20.07.2010 Кому-
нальним підприємством Бюро технічної 
інвентаризації м. Донецька;

Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, яке видане Головним 
управлінням благоустрою та комуналь-
ного обслуговування Донецької міської 
ради 17.09.2010 на підставі рішення 
виконкому Петровської районної в м. 
Донецьку ради №34 від 19.02.2010 
на ім’я Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ПОГ і БП» на 3-кімнатну 
квартиру за адресою: Донецька обл., 
м. Донецьк, вулиця Петровського, бу-
динок 191г, квартира 40, та Витяг про 
реєстрацію прав власності на нерухоме 
майно №27439945, виданий 24.09.2010 
Комунальним підприємством Бюро 
технічної інвентаризації м. Донецька;

Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, яке видане Головним 
управлінням благоустрою та комуналь-
ного обслуговування Донецької міської 
ради 17.09.2010 на підставі рішення 
виконкому Петровської районної в м. 
Донецьку ради №34 від 19.02.2010 
на ім’я Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ПОГ і БП» на 3-кімнатну 
квартиру за адресою: Донецька обл., 
м. Донецьк, вулиця Петровського, бу-
динок 191г, квартира 43, та Витяг про 
реєстрацію прав власності на нерухоме 
майно №27440168, виданий 24.09.2010 
Комунальним підприємством Бюро 
технічної інвентаризації м. Донецька;

Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, яке видане Голов-
ним управлінням благоустрою та ко-
мунального обслуговування Донецької 
міської ради 04.03.2010 на підставі 
рішення виконкому Петровської 
районної у м. Донецьку ради №12 
від 13.01.2010, рішення виконкому 
Петровської районної в м. Донецьку 
ради №34 від 19.02.2010 на ім’я Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«ПОГ і БП» на 3-кімнатну квартиру за 
адресою: Донецька обл., м. Донецьк, 
вулиця Петровського, будинок 191г, 
квартира 56, та Витяг про реєстрацію 
прав власності на нерухоме майно 
№25499563, виданий 05.03.2010 Кому-
нальним підприємством Бюро технічної 
інвентаризації м. Донецька;

Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, яке видане Голов-
ним управлінням благоустрою та ко-
мунального обслуговування Донецької 
міської ради 09.03.2010 на підставі 
рішення виконкому Петровської 
районної у м. Донецьку ради №12 
від 13.01.2010, рішення виконкому 
Петровської районної в м. Донецьку 
ради №34 від 19.02.2010 на ім’я Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«ПОГ і БП» на 3-кімнатну квартиру за 
адресою: Донецька обл., м. Донецьк, 
вулиця Петровського, будинок 191г, 
квартира 59, та Витяг про реєстрацію 
прав власності на нерухоме майно 
№25558467, виданий 12.03.2010 Кому-
нальним підприємством Бюро технічної 
інвентаризації м. Донецька;

Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, яке видане Голов-
ним управлінням благоустрою та ко-

мунального обслуговування Донецької 
міської ради 09.03.2010 на підставі 
рішення виконкому Петровської 
районної у м. Донецьку ради №12 
від 13.01.2010, рішення виконкому 
Петровської районної в м. Донецьку 
ради №34 від 19.02.2010 на ім’я Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«ПОГ і БП» на 3-кімнатну квартиру за 
адресою: Донецька обл., м. Донецьк, 
вулиця Петровського, будинок 191г, 
квартира 60, та Витяг про реєстрацію 
прав власності на нерухоме майно 
№25558538, виданий 12.03.2010 Кому-
нальним підприємством Бюро технічної 
інвентаризації м. Донецька;

Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, яке видане Голов-
ним управлінням благоустрою та ко-
мунального обслуговування Донецької 
міської ради 02.03.2010 на підставі 
рішення виконкому Петровської 
районної у м. Донецьку ради №12 
від 13.01.2010, рішення виконкому 
Петровської районної в м. Донецьку 
ради №34 від 19.02.2010 на ім’я Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«ПОГ і БП» на 3-кімнатну квартиру за 
адресою: Донецька обл., м. Донецьк, 
вулиця Петровського, будинок 191г, 
квартира 71, та Витяг про реєстрацію 
прав власності на нерухоме майно 
№25458443, виданий 02.03.2010 Кому-
нальним підприємством Бюро технічної 
інвентаризації м. Донецька;

Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, яке видане Голов-
ним управлінням благоустрою та ко-
мунального обслуговування Донецької 
міської ради 02.03.2010 на підставі 
рішення виконкому Петровської 
районної у м. Донецьку ради №12 
від 13.01.2010, рішення виконкому 
Петровської районної в м. Донецьку 
ради №34 від 19.02.2010 на ім’я Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«ПОГ і БП» на 3-кімнатну квартиру за 
адресою: Донецька обл., м. Донецьк, 
вулиця Петровського, будинок 191г, 
квартира 72, та Витяг про реєстрацію 
прав власності на нерухоме майно 
№25475008, виданий 03.03.2010 Кому-
нальним підприємством Бюро технічної 
інвентаризації м. Донецька;

Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, яке видане Голов-
ним управлінням благоустрою та ко-
мунального обслуговування Донецької 
міської ради 02.03.2010 на підставі 
рішення виконкому Петровської 
районної у м. Донецьку ради №12 
від 13.01.2010, рішення виконкому 
Петровської районної в м. Донецьку 
ради №34 від 19.02.2010 на ім’я Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«ПОГ і БП» на 3-кімнатну квартиру за 
адресою: Донецька обл., м. Донецьк, 
вулиця Петровського, будинок 191г, 
квартира 75, та Витяг про реєстрацію 
прав власності на нерухоме майно 
№25475449, виданий 03.03.2010 Кому-
нальним підприємством Бюро технічної 
інвентаризації м. Донецька,

ВТРАЧЕНІ.
* * *

Дзержинський міський суд Донецької 
області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Вісич 
Оксани Веніамінівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором. 

Відповідач: Вісич Оксана Веніамінівна 
(зареєстрована за адресою 85205, 
м. Торецьк, вул. К.Лібкнехта, 85), 
викликається 16 січня 2017 року на 13-
20 год. до суду, каб. №8, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя О.Г.Геря.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позо-
вом Ніколаєнко Олександри Вадимівни 
до Ніколаєнко Юрія Олексійовича про 
розірвання шлюбу. 

Відповідач: Ніколаєнко Юрій 
Олексійович (зареєстрований за адре-
сою м. Донецьк, вул. Максима Козиря, 
35/53), викликається 29 грудня 2016 
року на 13-00 год. до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя В.В.Андреєв. 

Оголошення
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- копію посвідчення громадянина, 
віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), 
у разі наявності такого у одного з батьків 
дитини з інвалідністю або особи, яка їх 
замінює;

- копію свідоцтва про народження або 
копію паспорта дитини з інвалідністю;

- копію паспорта одного з батьків 
дитини з інвалідністю або особи, яка їх 
замінює;

- довідку про склад сім’ї або 
зареєстрованих у житловому 
приміщенні / будинку осіб.

У разі подання заяви за місцем прожи-
вання, відмінним від зареєстрованого, 
громадянин (крім осіб, які пересели-
лися з тимчасово окупованої території 
України чи районів проведення 
антитерористичної операції) додатко-
во подає видану органом соціального 
захисту населення за зареєстрованим 
місцем проживання довідку про те, що 
громадянин, віднесений до категорії 1, 
не перебуває на обліку для забезпечен-
ня путівкою;

2) для забезпечення дитини з 
інвалідністю та одного із батьків або 
особи, яка їх замінює:

- заяву про взяття на облік для отри-
мання путівки за формою, затвердже-
ною Мінсоцполітики;

- довідку для одержання путівки на 
санаторно –курортне лікування за фор-
мою 070/о;

- довідку для одержання путівки од-
ним із батьків дитини з інвалідністю або 
особою, яка їх замінює, на санаторно –
курортне лікування за формою 070/о (у 
разі наявності);

- копію посвідчення дитини з 
інвалідністю (із вкладкою);

- копію посвідчення громадянина, 
віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), 
у разі наявності такого у одного з батьків 
дитини з інвалідністю або особи, яка їх 
замінює;

- копію свідоцтва про народження або 
копію паспорта дитини з інвалідністю;

- копію паспорта одного з батьків 
дитини з інвалідністю або особи, яка їх 
замінює;

- довідку про склад сім’ї або 
зареєстрованих у житловому 
приміщенні / будинку осіб.

У разі подання заяви за місцем 
проживання дитини з інвалідністю 
(крім дітей, які переселилися з 
тимчасово окупованої території 
України чи районів проведення 
антитерористичної операції), відмінним 
від зареєстрованого, одним із батьків 
дитини з інвалідністю або особою, яка їх 
замінює, додатково подається довідка 
органу соціального захисту населення 
за зареєстрованим місцем проживання 
дитини з інвалідністю про те, що вона не 
перебуває на обліку для забезпечення 
путівкою.

Вимоги до строку надання послуги, а 
також до строків здійснення дій, прий-
няття рішень у процесі надання послуги:

Послуга надається щорічно у межах 
бюджетних коштів, виділених на бюд-
жетну програму «Соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» за 
відповідним напрямом.

Перелік підстав для відмови (призу-
пинення) у наданні послуги:

- неналежність громадян (дитини) до 
пільгової категорії; відсутність коштів на 
оздоровлення та відпочинок.

Результат, який отримає одержувач:
Оздоровлення чи відпочинок по-

страждалих громадян.
Можливі механізми отримання по-

слуги:
Путівку можна отримати за місцем 

проживання особи, звернувшись 

до структурних підрозділів з питань 
соціального захисту населення рай-
онних держадміністрацій, виконавчих 
органів міських, районних у містах у разі 
утворення рад.

Інформація про платність або 
безоплатність надання послуги та 
розмір плати за її надання:

Фахівці структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних держадміністрацій, виконав-
чих органів міських, районних у містах 
у разі утворення рад інформують по-
страждали громадян про умови прожи-
вання, харчування, перелік процедур, 
що будуть надані громадянину за період 
санаторно – курортного лікування або 
відпочинку відповідно до медичних 
рекомендацій, та вартість путівки у об-
раному ними закладі і повідомляють їм 
про обсяг коштів, необхідний для про-
ведення доплати (у разі недостатності 
суми грошової допомоги) за надання 
додаткових послуг із санаторно – ку-
рортного лікування або відпочинку. 

Можливі способи отримання відповіді 
(результату):

Повідомлення про надання путівки 
заявник отримує в письмовій або усній 
формі.

Нормативно  – правові акти, що регу-
люють порядок надання послуги:

1) Закон України «Про статус та 
соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» від 28.02.1991 № 796 –XII;

2) Постанова Кабінету Міністрів 
України від 20.09.2005 № 936 «Про за-
твердження Порядку використання 
коштів державного бюджету для вико-
нання програм, пов'язаних із соціальним 
захистом громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
(зі змінами);

3) Постанова Кабінету Міністрів 
України від 23.11.2016 №854 «Деякі пи-
тання санаторно – курортного лікування 
та відпочинку громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи»

4) Наказ Мінсоцполітики від 
14.07.2015 № 729 «Про затверджен-
ня форм документів з організації 
лікування осіб пільгових категорій для 
забезпечення їх санаторно – курортною 
путівкою структурними підрозділами 
соціального захисту населення», який 
зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 29.07.2015 за № 90/27355.

Забезпечення 
житлом сімей загиблих 

військовослужбовців, які 
брали 

безпосередню участь 
в антитерористичній 

операції, 
а також інвалідів 
І–ІІ групи з числа 

військовослужбовців, 
які брали безпосередню 

участь у АТО
Кабінетом Міністрів України 

19.10.2016 прийнято постанову № 
719 «Питання забезпечення житлом 
сімей загиблих військовослужбовців, 
які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а та-
кож інвалідів І–ІІ групи з числа 
військовослужбовців, які брали безпо-
середню участь у зазначеній операції, 
та потребують поліпшення житлових 
умов».

Метою цього нормативно – правово-
го акта є поліпшення житлових умов за-
значених категорій громадян.

У 2017 році планується поширен-
ня дії вищевказаної Постанови на 
добровольців та волонтерів. З цією 
метою опрацьовується внесення змін 
до назви бюджетної програми КПКВ 
2511120 у проекті державного бюдже-
ту на 2017 рік, після чого будуть внесені 
відповідні зміни до Постанови.

Відповідно до Постанови членам 
сімей загиблих військовослужбовців 
присвоєно категорії, у зв’язку з чим за-
безпечення житлом має відбуватися 
відповідно до черговості, яка 
починається з категорії І (для членів 
сімей загиблого), та в порядку взяття на 
квартирний облік.

Обов’язковою умовою є їхнє пере-
бування на квартирному обліку в ме-
жах адміністративно – територіальної 
одиниці, що обслуговується органом 
соціального захисту населення, де вони 
перебувають на обліку в Єдиному дер-
жавному автоматизованому реєстрі 
осіб, які мають право на пільги. Це поло-
ження не поширюється на малолітніх та 
неповнолітніх дітей, тобто під час виз-
начення розміру грошової компенсації 
враховуються діти, які не досягли 18 – 
річного віку, навіть якщо вони не пере-
бувають на квартирному обліку, як такі, 
що потребують поліпшення житлових 
умов.

Для прийняття рішення за подан-
ням структурних підрозділів з питань 
соціального захисту населення район-
них, районних у м. Києві, виконавчих 
органів з питань соціального захисту на-
селення міських, районних у містах (крім 
м. Києва) рад, за рішенням виконавчого 
комітету міської, районної в місті (у разі 
її створення) ради або за розпоряд-
женням голови районної, районної в 
м. Києві держадміністрації утворюють-
ся комісії щодо розгляду заяв членів 
сімей загиблих військовослужбовців 
та інвалідів про виплату грошової 
компенсації (далі — Комісія). Комісія 
розглядає та приймає рішення щодо 
надання грошової компенсації тільки 
по тих особах, які перебувають на квар-
тирному обліку, як такі, що потребу-
ють поліпшення житлових умов у ме-
жах адміністративно – територіальної 
одиниці, яка відноситься до компетенції 
відповідної держадміністрації.

Під час винесення рішення Комісія 
керується положеннями, визначеними 
Постановою.

У разі позитивного рішення Комісії 
отримувач житла звертається до 
відділення публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк 
України», який відкриває йому раху-
нок, куди органом соціального захи-
сту населення переводяться кошти 
грошової компенсації. Розмір грошової 
компенсації розраховується за до фор-
мулою, зазначеною у Постанові.

Під час визначення грошової 
компенсації необхідно враховувати на-
ступне:

 – вартість житла розраховується 
відповідно до опосередкованої вартості 
спорудження 1 кв. метра загальної 
площі житла в населеному пункті, в 
якому отримувач грошової компенсації 
перебуває на обліку на день звер-
нення і яка визначається відповідно 
до наказу Мінрегіонбуду від 28 лип-
ня 2016 року № 236 «Про показники 
опосередкованої вартості споруд-
ження житла за регіонами України», 
та наступних наказів, які будуть видані 
Мінрегіонбудом відповідно до Порядку 
визначення та застосування показників 
опосередкованої вартості споруджен-
ня житла за регіонами України, затвер-
дженого наказом Держбуду України від 
27.09.2005 №174;

 – житлова площа на загибло-
го військовослужбовця (13, 65 кв. 
м.) враховується під час визначення 
розміру грошової компенсації тільки 
для членів сім’ї, з якими він перебував 
на квартирному обліку;

 – коефіцієнт вартості житла за місцем 
проживання, визначеному постановою, 
а саме:

для мм. Києва, Дніпра, Львова, 
Одеси та Харкова гранична вартість 
збільшується у 1,75 рази;

для міст — обласних центрів, а також 
міст обласного значення з населенням 
понад 300 тис. чоловік — у 1,5 рази;

для міст обласного значення з насе-
ленням від 100 тис. до 300 тис. — у 1,25 
рази;

 – дотримуватися вимог Постанови 
під час нарахування додаткових 10 ква-
дратних метрів особам з інвалідністю.

Після зарахування коштів на рахунок 
заявник самостійно здійснює пошук 
житла в будь - якому регіоні України та 
укладає договір купівлі – продажу чи 
інвестиційний договір із забудовни-
ком. При перевірці договору необхідно 
звернути увагу на те, що остаточною 
метою є придбання житла, а також на 
вказану відповідальність забудовника 
в разі порушення строків при укладенні 
інвестиційного договору.

У разі врахування у договорі всіх по-
ложень Постанови орган соціального 
захисту населення дає згоду на пере-
каз коштів грошової компенсації із 
спеціального рахунка заявника на раху-
нок, зазначений у договорі.

Слід звернути увагу на те, що кош-
ти грошової компенсації можуть 
бути використані на покриття витрат, 
пов’язаних з купівлею, оформлен-
ням права власності на житло та спла-
тою передбачених законодавством 
податків і зборів, про що обов’язково 
зазначається у договорі. Кошти на 
зазначені витрати не враховуються під 
час визначення розміру компенсації, 
а використовуються із загальної суми 
отримувачем грошової компенсації за 
бажанням, крім того, кошти можуть за-
лучатися за рахунок місцевих бюджетів 
або з інших джерел не заборонених за-
конодавством.

Департамент  соціального 
захисту населення Донецької 
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Важливо знати

Удосконалення порядку надання 
державної соціальної допомоги 

деяким категоріям осіб

Закінчення. Початок на 5-й стор.


