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Ï’ÿòíèöÿ,,
Ï’ÿòíèöÿ
2 ñåðïíÿ
2019 ðîêó
¹ 31 (14676)

Рекомендована ціна —
5,00 грн

Засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіапростір «Вісті Красноградщини»

Перерахунок
пенсій
Хто отримуватиме більше

Якою врожайністю
ранніх зернових можуть
похвалитися аграрії

2 с.

Від цін
червоніють
навіть
помідори
Традиційний борщовий
набір цьогоріч значно
подорожчав

Фестивалі
та конкурси
Красноградців
запрошують долучитися
до святкування
Дня Незалежності України
України

12 с.

Поліцейський
офіцер громади

Хто отримав надбавку
áåç äîäàòêîâîãî çâåðíåííÿ äî îðãàí³â
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó.
Ïîïðè òå, ùî ï³äâèùåííÿ ì³í³ìàëüíî¿ ïåíñ³¿ — öå, áåçñóìí³âíî, ãàðíà
íîâèíà äëÿ áàãàòüîõ óêðà¿íö³â, ÷àñòèíà
åêñïåðò³â êðèòèêóº óðÿä çà òàêèé ï³äõ³ä
äî ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäæå ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³¿ ïî êðà¿í³ íà ëèïåíü
2019 ðîêó — âñüîãî 3006 ãðèâåíü. Íà
äóìêó êåð³âíèêà ²íñòèòóòó öèâ³ëüíèõ
ñâîáîä Ãàëèíè Òðåòüÿêîâî¿, ïîòð³áíî
ï³äâèùóâàòè âñ³ ïåíñ³¿ ³ íå äèñêðèì³íóâàòè îêðåì³ êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí.
«ß íå ïðîòè ïîë³òè÷íî¿ òåçè: ëþäèíà
ïðàöþâàëà áàãàòî, à îòðèìóâàëà ìàëî,
òðåáà ¿é äîïîìîãòè. Àëå íå àðãóìåíòîâàíèé âèá³ð êðèòåð³¿â «áàãàòî» àáî
«ìàëî». Òîé, õòî â³äïðàöþâàâ 35 ðîê³â,
— öå, íà äóìêó Êàáì³íó, áàãàòî, à 34
ðîêè ³ 11 ì³ñÿö³â — öå ìàëî. À íèí³øíÿ

²ç ïåðøîãî ëèïíÿ ïåíñ³¿ òèì,
õòî ìàâ âåëèêèé ñòàæ ³ íèçüê³ çàðïëàòè,
íå ìîæóòü ñòàíîâèòè ìåíø ÿê äâ³ òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Çà ñëîâàìè ãîëîâè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó
ªâãåíà Êàï³íóñà, äîäàòêîâ³ 643 ì³ëüéîíè
ãðèâåíü íà ï³äâèùåííÿ ïåíñ³é íàä³éøëè ç³
ñïëàòè ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó (ªÑÂ),
ùî ïåðåâèùèâ ïëàíîâ³ ïîêàçíèêè, à òàêîæ
ðîçìèòíåííÿ àâòî íà ºâðîíîìåðàõ.
Ó Êàáì³í³ çàïåâíÿþòü, ùî ïåðåðàõóíîê âèïëàò çä³éñíÿòü àâòîìàòè÷íî,

Жнива
закінчилися
закінчилис
я

3 с.

За даними Пенсійного
фонду, в Україні проживає
11,3 мільйона пенсіонерів,
з яких 2,5 мільйона
отримують мінімальні
виплати. З липня цього року
мінімальна пенсія не може
бути менш як
дві тисячі гривень.
Як відбувається
перерахунок, і коли чекати
підвищення решті
пенсіонерів, дізнавались
експерти Центру
громадського моніторингу
та контролю.

Ï³ñëÿ ñòàðòó ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè ó
æîâòí³ 2017 ðîêó óðÿä óæå ê³ëüêà ðàç³â ïðîâîäèâ ïåðåðàõóíîê ïåíñ³éíèõ
âèïëàò. Âîñåíè 2017-ãî ï³äâèùåííÿ
îòðèìàëè 10,5 ìëí ïåíñ³îíåð³â. Ó ñ³÷í³
2018 ³ 2019 ðîê³â ïåíñ³éí³ íàðàõóâàííÿ
çðîñëè äëÿ êîëèøí³õ â³éñüêîâèõ. À â áåðåçí³ öüîãî ðîêó â³äáóëàñÿ àâòîìàòè÷íà
³íäåêñàö³ÿ âèïëàò.
Ï³äâèùåííÿ ïåíñ³é ó ëèïí³ öüîãî ðîêó
òîðêíóëîñÿ òèõ ïåíñ³îíåð³â, ÿê³ ìàþòü
âåëèêèé ñòðàõîâèé ñòàæ, àëå îòðèìóâàëè
íèçüê³ çàðïëàòè ³, â³äïîâ³äíî, òåïåð ìàþòü
ì³í³ìàëüíó ïåíñ³þ 1564 ãðèâí³. Òåïåð âîíè
îòðèìóâàòèìóòü íå ìåíøå äâîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü. Éäåòüñÿ ïðî æ³íîê ç³ ñòàæåì ïîíàä 30
ðîê³â òà ÷îëîâ³ê³â ç³ ñòàæåì ïîíàä 35 ðîê³â.
Êð³ì òîãî, ç 1 ëèïíÿ çðîñëè ïåíñ³¿
äëÿ 33 òèñÿ÷ ë³êâ³äàòîð³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, à òàêîæ äëÿ 43 òèñÿ÷
îñ³á, ÿê³ çàçíàëè ³íâàë³äíîñò³ ï³ä ÷àñ
îïåðàö³¿ îá’ºäíàíèõ ñèë íà Äîíáàñ³.

Правоохоронці
виявили незаконну
порубку дерев

5 с.

КРАСНОГРАДЩИНИ
Газета виходить із 22 березня 1919 року

Кому
заважали дуби

ôîðìóëà ðîçðàõóíêó ïåíñ³é ïåðåäáà÷àº:
÷èì ëþäèíà äîâøå ïðàöþº, òèì á³ëüøà
ó íå¿ ïåíñ³ÿ», — ïîÿñíþº åêñïåðò.

Коли наступне підвищення?
×åðãîâà õâèëÿ ï³äâèùåííÿ ïåíñ³é
ïîâèííà â³äáóòèñü 1 áåðåçíÿ 2020 ðîêó.
ßê çàïåâíÿþòü ó Êàáì³í³, ïåðåðàõóíîê

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ

íå áóäå çàëåæàòè â³ä ñêëàäó íîâîãî
óðÿäó, àäæå â³äïîâ³äíà íîðìà çàô³êñîâàíà ó çàêîí³.
«Ùîäî äèíàì³êè ïîäàëüøèõ çá³ëüøåíü ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ³
ïåíñ³¿, â³í áóäå âæå çàô³êñîâàíèé ó äåðæàâíîìó áþäæåò³ Óêðà¿íè íà 2020 ð³ê.
ªäèíå, ùî ÿ ìîæó òî÷íî ñêàçàòè, ùî,
çã³äíî ç çàêîíàìè Óêðà¿íè, çîêðåìà
ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè, îáîâ’ÿçêîâî â³äáóäåòüñÿ íîâå îñó÷àñíåííÿ ³ ïåðåðàõóíîê
ïåíñ³é ç 1 áåðåçíÿ 2020 ðîêó. ßêùî
íîâà âëàäà íå ñêàñóº öåé ïåðåðàõóíîê
ïåíñ³é, íå âíåñå çì³íè äî â³äïîâ³äíîãî
çàêîíó, òî ïåíñ³îíåðè îòðèìàþòü íîâå
îñó÷àñíåííÿ 1 áåðåçíÿ 2020 ðîêó», —
çàïåâíÿº â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ïàâëî
Ðîçåíêî.
Ôàõ³âö³ ïîãîäæóþòüñÿ, äóæå âàæëèâî, ùîá ïåíñ³îíåðè íå çàëåæàëè
â³ä âèáîð³â àáî ïàðëàìåíòñüêèõ êðèç,
³ ïåíñ³éíà ñèñòåìà ïðàöþâàëà â³äïîâ³äíî äî çàïóùåíî¿ ðåôîðìè. ²ñíóº
ñòàëà ôîðìóëà ïåðåðàõóíêó ïåíñ³é, ÿêà
âðàõîâóº ñòàæ ³ ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè,
ÿêó îòðèìóâàâ ïåíñ³îíåð. ßêùî ïåíñ³éíà ðåôîðìà ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ, òî
íàñòóïíèé âàæëèâèé êðîê, ÿêèé ÷åêàº
óêðà¿íö³â, — öå ïåðåõ³ä äî íàêîïè÷óâàëüíî¿ ñèñòåìè.
Çà ìàòåð³àëàìè
Öåíòðó ãðîìàäñüêîãî
ìîí³òîðèíãó òà êîíòðîëþ

НА ОДИН МІСЯЦЬ 25,40 ГРН

Íàòàëèíö³ ñòàëè ó÷àñíèêàìè
çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó,
ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ ï³ä åã³äîþ
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè
òà ïåðåäáà÷àº ò³ñíó âçàºìîä³þ
ïðàâîîõîðîíö³â ³ç æèòåëÿìè
îá’ºäíàíèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.
Ïðåçåíòàö³ÿ ïðîåêòó «Ïîë³öåéñüêèé
îô³öåð ãðîìàäè» â³äáóëàñÿ òðèäöÿòîãî
ëèïíÿ â Õàðê³âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó
óí³âåðñèòåò³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Ó í³é
âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè Íàöïîë³ö³¿, Õàðê³âñüêîãî Öåíòðó ðîçâèòêó
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, êåð³âíèêè
îá’ºäíàíèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä
îáëàñò³. Ñåðåä íèõ ³ Íàòàëèíñüêèé
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Â³îëåòà Áîðîâñüêà.
Íàòàëèíñüêà ÎÒÃ ñòàëà îäí³ºþ
ç ÷îòèðíàäöÿòè îá’ºäíàíèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, ÿê³ óêëàëè Ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ ç Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â
Õàðê³âñüê³é îáëàñò³.
— Çà íàñåëåíèìè ïóíêòàìè çàêð³ïëåíèé ïîë³ö³ÿíò, ÿêèé íå ò³ëüêè
ïðàöþº íà ¿¿ òåðèòîð³¿, à é ç ïîòðåáè
æèòèìå òóò. Ïåâíà, öå ìàòèìå ïîçèòèâíèé âïëèâ äëÿ ñòâîðåííÿ áåçïå÷íîãî ñåðåäîâèùà â ÎÒÃ, — çàçíà÷èëà
Â³îëåòà Áîðîâñüêà.
Âîíà íàãàäàëà, ùî Ïîë³öåéñüêà
ñòàíö³ÿ óæå ôóíêö³îíóº â áóä³âë³ Íàòàëèíñüêîãî ï³äïðèºìñòâà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Êîøòîì
ñ³ëüñüêî¿ ñêàðáíèö³ ïðèì³ùåííÿ îáëàäíàëè íåîáõ³äíîþ òåõí³êîþ òà ìåáëÿìè.
Òóò ðîáî÷å ì³ñöå ä³ëüíè÷íîãî îô³öåðà
ïîë³ö³¿ Àíàòîë³ÿ Ùàáåëüêà.
Íàòàë³ÿ ËÀÏÒªÂÀ

НА ТРИ МІСЯЦІ 74,20 ГРН

