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Рекомендована ціна — 
8,00 грн

3 с.

Ці труднощіЦі труднощі
тимчасовітимчасові
Місцева владаМісцева влада
обіцяє незабаромобіцяє незабаром
відновити рухвідновити рух
приміськихприміських
автобусівавтобусів

2 с.

Компроміс Компроміс 
між «треба» між «треба» 
і «можемо»і «можемо»
Про що йшлося Про що йшлося 
на позачерговій сесії на позачерговій сесії 
міської радиміської ради

11 с.11 с.

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 37,00 ГРН

За 10 кілограмівЗа 10 кілограмів  
канабісуканабісу
загрожує загрожує 
5 років в’язниці5 років в’язниці

ÎÍÎÂËÅÍ² ÂÈÌÎÃÈ 
ÄÎ ÎÒÐÈÌÓÂÀ×²Â

ßê ³ ðàí³øå, ïðàâî íà ñóá-
ñèä³¿ ìàþòü ñ³ì’¿, ó ÿêèõ ïëàòà 
çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ïåðåâèùóº âèçíà÷åíèé 
äëÿ íèõ îáîâ’ÿçêîâèé ïëàò³æ. 
Îñòàíí³é çàëåæèòü â³ä äî-
õîä³â ñ³ì’¿. Ùîá âèðàõóâàòè 
îáîâ’ÿçêîâèé â³äñîòîê ïëà-
òåæó, íåîáõ³äíî ñåðåäíüîì³-
ñÿ÷íèé ñóêóïíèé äîõ³ä ñ³ì’¿ 
ïîä³ëèòè íà ê³ëüê³ñòü ¿¿ ÷ëåí³â, 
à ïîò³ì ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé äî-
õ³ä íà îäíó îñîáó ïîä³ëèòè íà 
ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì (ñüîãîä-
í³ â³í ñòàíîâèòü 2 189 ãðèâåíü). 
Îòðèìàíèé ðåçóëüòàò ñë³ä ïî-
ä³ëèòè íà 2, à ïîò³ì ïîìíîæèòè 
íà 15 â³äñîòê³â.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ç 
ïåðøîãî ñ³÷íÿ Êàáì³í ïîì’ÿê-
øèâ äåÿê³ âèìîãè äî îòðèìó-
âà÷³â äîïîìîãè. Çà ³íôîðìà-
ö³ºþ Ì³íñîöïîë³òèêè, òåïåð 
íà ñóáñèä³þ ìîæóòü ïðåòåí-
äóâàòè ñ³ì’¿, «ó ñêëàä³ ÿêèõ º 
îñîáè, ùî îô³ö³éíî ïðàöþþòü 
çà êîðäîíîì ó êðà¿íàõ, ç 
ÿêèìè Óêðà¿íîþ íå óêëàäåíî 
äîãîâîð³â ïðî ñîö³àëüíå çà-
áåçïå÷åííÿ, àáî ïåðåáóâàþòü 
çà êîðäîíîì ó ïåð³îä äîãëÿäó 
çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ 
íåþ òðèð³÷íîãî â³êó».

Òàêîæ Êàáì³í äîçâîëèâ 
çâåðòàòèñü çà ñóáñèä³ºþ 
òèì, õòî ïðîòÿãîì ðîêó 
óñïàäêóâàâ àáî îòðèìàâ ó 
ïîäàðóíîê æèòëî ÷è òðàí-
ñïîðò âàðò³ñòþ ïîíàä 50 
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Îêð³ì òîãî, 
óðÿä íàäàâ ïðàâî íà ñóá-
ñèä³þ ñ³ì’ÿì, ÷ëåíè ÿêèõ íå 
ìàþòü äîõîä³â, ÿê³ â³äïîâ³äíî 
äî çàêîíîäàâñòâà çâ³ëüíåí³ 
â³ä ñïëàòè ºäèíîãî âíåñêó 
íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåð-
æàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàí-
íÿ. Ðàí³øå ñóáñèä³þ ¿ì ìîãëà 

ïðèçíà÷èòè ëèøå ñïåö³àëüíà 
êîì³ñ³ÿ.

ßê çàçíà÷èëè â Ì³íñîöïî-
ë³òèêè, â³äòåïåð â³äîìñòâî 
³íàêøå ðàõóâàòèìå ãðàíè÷íó 
âåëè÷èíó ïëîù³ ïîìåøêàííÿ 
äëÿ îòðèìàííÿ ñóáñèä³¿. Ðà-
í³øå öå áóëà îïàëþâàëüíà 
ïëîùà, à òåïåð çàãàëüíà. 
Â³äïîâ³äíî, çà íîâèìè ïðàâè-
ëàìè, çàãàëüíà ïëîùà æèòëî-
âîãî ïðèì³ùåííÿ íå ïîâèííà 

ïåðåâèùóâàòè 130 ì2 äëÿ 
êâàðòèð ³ 230 ì2 äëÿ áóäèíê³â.
«ÊÀÐÀÍÒÈÍÍ²» ÓÌÎÂÈ 
ÎÔÎÐÌËÅÍÍß

ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó Ì³í ñîö-
ïîë³òèêè, ó 2021 ðîö³, äîêè 
òðèâàº êàðàíòèí, ñóáñèä³ÿ 
ïåðåïðèçíà÷àºòüñÿ àâòî-
ìàòè÷íî. Ó ïîòî÷íîìó îïà-
ëþâàëüíîìó ñåçîí³ 2,7 ìëí 
äîìîãîñïîäàðñòâ îòðèìàëè 
ïîäîâæåííÿ ñóáñèä³¿ áåç îñî-
áèñòîãî çâåðíåííÿ äî îðãàí³â 
ñîöçàáåçïå÷åííÿ.

ßê ³ òîð³ê, íèí³ ä³º ñïðî-
ùåíà ïðîöåäóðà îôîðìëåííÿ 
ñóáñèä³¿ äëÿ óêðà¿íö³â, ÿê³ 
âòðàòèëè ðîáîòó ³ ñòàëè íà 
îáë³ê ó öåíòðàõ çàéíÿòîñò³. 

Ïðè öüîìó ñóáñèä³ÿ ðîç-
ðàõîâóºòüñÿ íà 50% á³ëüø³ 
ñîö³àëüí³ íîðìè ñïîæèâàííÿ 
ãàçó äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ òà 
ï³ä³ãð³âó âîäè, åëåêòðîåíåðã³¿ 
òà âîäîïîñòà÷àííÿ.

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å îôîð-
ìèòè ñóáñèä³þ âïåðøå, Ì³í-
ñîöïîë³òèêè ïðîïîíóº ïîäàòè 
çàÿâêó îíëàéí ÷åðåç ñàéò 
subsidii.mlsp.gov.ua. Àâòîðè-
çóâàòèñü ìîæíà çà äîïîìî-

ãîþ BankID, åëåêòðîííîãî 
öèôðîâîãî ï³äïèñó àáî åëåê-
òðîííî¿ ïîøòè. Ó ïåðøèõ 
äâîõ âèïàäêàõ äîñòàòíüî 
çàïîâíèòè çàÿâó ³ äåêëàðàö³þ 
îíëàéí — ³ óïðàâë³ííÿ ñîö-
çàõèñòó ðîçãëÿíå çàÿâêó òà 
ïðèçíà÷èòü ñóáñèä³þ. ßêùî 
âèêîðèñòîâóºòå åëåêòðîííó 
ïîøòó, äîâåäåòüñÿ ðîçäðó-
êóâàòè çàïîâíåí³ äîêóìåíòè ³ 
çàíåñòè ¿õ îñîáèñòî äî ÖÍÀÏó 
÷è ïîñàäîâöÿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè. ²íøèé âàð³àíò — íà-
ä³ñëàòè äîêóìåíòè äî îðãàíó 
ñîöçàõèñòó ïîøòîþ.

Ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿ â³ä-
áóâàºòüñÿ âïðîäîâæ 10 äí³â, 
à ÿêùî ïîòð³áíî îáñòåæèòè 

ìàòåð³àëüíî-ïîáóòîâ³ óìîâè 
ñ³ì’¿, òî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ. 
ÄÎÄÀÒÊÎÂ² ÊÎÌÏÅÍÑÀÖ²¯ 
Â²Ä ÄÅÐÆÀÂÈ

²ç ñ³÷íÿ Êàáì³í ï³äâèùèâ 
ö³íó íà ãàç òà åëåêòðî åíåðã³þ 
äëÿ íàñåëåííÿ, ùî âèêëèêàëî 
õâèëþ ïðîòåñò³â ó ðåã³îíàõ. 
Ì³í³ñòð ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè 
Ìàðèíà Ëàçåáíà çàÿâèëà: 
â³äîìñòâî ïðîñèòèìå äî-
äàòêîâî 10 ìëðä ãðí äëÿ 
ô³íàíñóâàííÿ ñóáñèä³é. Îä-
íàê Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Äåíèñ 
Øìèãàëü çàçíà÷èâ, ùî íàðàç³ 
ñóìó çá³ëüøóâàòè íå áóäóòü, 
à ç ïîòðåáè Óðÿä çâåðíåòüñÿ 
ç ðîçðàõóíêàìè äî Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè.

«Íà ñüîãîäí³ â áþäæåò³ 
ïåðåäáà÷åíî 36,6 ìëðä ãðí 
äëÿ âèïëàò ñóáñèä³é. Ìè 
ãîòîâ³ âèïëà÷óâàòè ñóáñèä³¿ 
âñ³ì ãðîìàäÿíàì, ÿê³ öüî-
ãî ïîòðåáóþòü», — ñêàçàâ 
Øìèãàëü â åô³ð³ òåëåêàíàëó 
ICTV. — Íà ñüîãîäí³ òàê³ ðîç-
ðàõóíêè â³äñóòí³. Çâè÷àéíî, 
ÿêùî äèâèòèñÿ ç ðîçðàõóíêó, 
ùî ñóáñèä³¿ ïîòð³áíî áóäå 
ùîì³ñÿöÿ ïëàòèòè ÿê ó ñ³÷í³, 
òî ìîæëèâî íàì äîâåäåòüñÿ 
çá³ëüøóâàòè öþ ñóìó».

Òèì ÷àñîì ÷åðåç ïîäîðîæ-
÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ Ì³í³ñ-
òåðñòâî ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè 
ï³äãîòóâàëî ïðîºêò ïîñòàíî-
âè ïðî êîìïåíñàö³¿ ëþäÿì, 
ÿê³ íå îòðèìóþòü ñóáñèä³¿ ³ 
êîðèñòóþòüñÿ åëåêòðîîïà-
ëåííÿì. Çã³äíî ç ïðîºêòîì, 
ç³ ñïåöôîíäó äåðæáþäæåòó 
âèä³ëÿòü 1,4 ìëðä ãðèâåíü. Âè-
ïëàòè ïîêðèâàòèìóòü ð³çíèöþ 
ì³æ ñòàðèì ³ íîâèì òàðèôîì 
íà åëåêòðîåíåðã³þ. Ó Êàáì³í³ 
çàïåâíÿþòü, ùî â ðàç³ ñõâà-
ëåííÿ ïîñòàíîâè íàðàõóâàííÿ 
êîìïåíñàö³¿ â³äáóâàòèìåòüñÿ 
àâòîìàòè÷íî.

Субсидія 2021: 
кому призначається 
і як оформитиоформити
У січні понад 3,1 млн українців отримали субсидію 
на оплату житлово-комунальних послуг, 
у середньому — 1 633 гривні. 
З нового року уряд дещо пом’якшив вимоги 
до отримувачів цього виду державної 
допомоги, тож тепер більше людей 
зможуть оформити її. Що зміни лось, 
детально розібрались у Центрі 
громадського моніторингу та контролюконтролю

Хрестищенське 

відділення

бурових робіт 

не закриватимуть
Íàòàëèíñüêèé ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
Îëåíà Òðåòÿê îòðèìàëà 
â³äïîâ³äü ç Íàö³îíàëüíî¿ 
àêö³îíåðíî¿ êîìïàí³¿ «Íàôòîãàç 
Óêðà¿íà» íà ñâîº çâåðíåííÿ ùîäî 
çáåðåæåííÿ Õðåñòèùåíñüêîãî 
â³ää³ëåííÿ áóðîâèõ ðîá³ò (ÕÂÁÐ) 

Çîêðåìà, ó äîêóìåíò³ çàçíà÷åíî, 
ùî ñüîãîäí³ ó ô³ë³¿ ÁÓ «Óêðáóðãàç» 
«íå ³ñíóº áóäü-ÿêèõ îô³ö³éíèõ ð³øåíü ç 
ë³êâ³äàö³¿ ÷è ðåîðãàí³çàö³¿ Õðåñòèùåí-
ñüêîãî ÂÁÐ». Ó ëèñò³-â³äïîâ³ä³ òàêîæ 
ïîÿñíþþòü: «Ïðîºêòîì íîâî¿ îïåðà-
ö³éíî¿ ìîäåë³ íå ïåðåäáà÷åíî çìåí-
øåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ ïðàö³âíèê³â, 
çàéíÿòèõ ó âèêîíàíí³ áóðîâèõ ðîá³ò, 
òà òåðèòîð³àëüíî¿ çì³íè ïðîâåäåííÿ 
áóðîâèõ ðîá³ò».

Î÷³ëüíèöÿ ãðîìàäè Îëåíà Òðåòÿê 
ùèðî âäÿ÷íà çà ðîçóì³ííÿ ñèòóàö³¿ 
é ä³ºâó äîïîìîãó Ì³í³ñòðó ðîçâèòêó 
ãðîìàä òà òåðèòîð³é Óêðà¿íè Îëåêñ³þ 
×åðíèøîâó, êåð³âíèö³ Õàðê³âñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Àéí³ 
Òèì÷óê, ãîëîâ³ Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ 
ðàäè Àðòóðó Òîâìàñÿíó ³ ïðåçèäåí-
òîâ³ Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ ðàéîííèõ 
òà îáëàñíèõ ðàä, äåïóòàòîâ³ îáëðàäè 
Ñåðã³þ ×åðíîâó.

10 с.

ПіввікуПіввіку
любовілюбові
Він — добре відомий Він — добре відомий 
композитор,композитор,
співець краси співець краси 
рідного краю, рідного краю, 
а вона — його єдине а вона — його єдине 
кохання і музакохання і муза


