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Ð²ÂÍ² ÏÐÀÂÀ
Óõâàëåíèé çàêîí âèçíà÷àº 

â³äïóñòêó äëÿ äîãëÿäó çà äè-
òèíîþ äî òðüîõ ðîê³â ÿê ð³âíå 
ïðàâî êîæíîãî ç áàòüê³â. Äîêó-
ìåíò çàïðîâàäæóº íîâèé âèä 
â³äïóñòêè — îäíîðàçîâó â³ä-
ïóñòêó ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè 
òðèâàë³ñòþ äî 14 êàëåíäàðíèõ 
äí³â, ùî îïëà÷óºòüñÿ êîøòîì 
ðîáîòîäàâöÿ.

Òàêîþ ìîæëèâ³ñòþ ìîæóòü 
ñêîðèñòàòèñü: ÷îëîâ³ê, äðóæèíà 
ÿêîãî íàðîäèëà äèòèíó, áàòüêî 
äèòèíè, ùî íå ïåðåáóâàº â çà-
ðåºñòðîâàíîìó øëþá³ ç ìàò³ð’þ 
äèòèíè, àëå ðàçîì ³ç íåþ ïðî-
æèâàº, áàáóñÿ, ä³äóñü àáî ³íøèé 
ðîäè÷, ÿêèé ôàêòè÷íî äîãëÿäàº 
çà äèòèíîþ.

Îêð³ì öüîãî, ÷îëîâ³êè, ÿê³ 
ìàþòü ä³òåé â³êîì äî 14 ðîê³â 
àáî äèòèíó ç ³íâàë³äí³ñòþ, ìà-
òèìóòü çìîãó ïðîñèòè ïðî ñêî-
ðî÷åííÿ òðèâàëîñò³ ðîáî÷îãî 
÷àñó çà âëàñíèé êîøò.

«Òóò ³äåòüñÿ ïðî ï³ëüãè, ÿê³ 

³ñíóâàëè ðàí³øå ò³ëüêè äëÿ 
ìàòåð³. Òåïåð áàòüêî ñïðèé-
ìàòèìåòüñÿ ñåðéîçí³øå ïðè 
âèõîâàíí³ äèòèíè é ðîáîòî-
äàâö³  ñòàâèòèìóòüñÿ  äî íüîãî 
ç áîêó áàòüê³âñòâà óâàæí³øå», 
— çàóâàæóº ñòàðøèé íàóêîâèé 
ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó äåìî-
ãðàô³¿ òà ñîö³àëüíèõ äîñë³-
äæåíü ³ì. Ì. Â. Ïòóõè Áîðèñ 
Êð³ìåð.

Åêñïåðòè íàãîëîøóþòü, 
ùî çàêîí âèïðàâèâ ïðàâîâó 
êîë³ç³þ, ÷åðåç ÿêó äîñ³ ÷î-
ëîâ³êè â Óêðà¿í³ ìîãëè ï³òè â 
äåêðåò ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ³ç 
íüîãî âèéäå æ³íêà. Ïðè öüîìó 
áàòüêî ì³ã óçÿòè â³äïóñòêó 
ò³ëüêè çà óìîâè íàÿâíîñò³ 
äîâ³äêè ç ì³ñöÿ ðîáîòè ìàòåð³ 
ïðî òå, ùî âîíà âèéøëà íà 
ðîáîòó ³ á³ëüøå íå îòðèìóº 
äîïîìîãó. Çàâäÿêè íîâîìó 
çàêîíó öÿ áþðîêðàò³ÿ ï³øëà 
â ìèíóëå, ³ êîæåí ³ç áàòüê³â 
ìàº ð³âíå ïðàâî íà äåêðåòíó 
â³äïóñòêó.

ßÊ Ó ªÂÐÎÏ²
Äîñ³ äåêðåò äëÿ ÷îëîâ³ê³â ó 

íàø³é êðà¿í³ áóâ äîñèòü ð³äê³ñ-
íèì ÿâèùåì. Ñï³ââ³ò÷èçíèêè 
ò³ëüêè â÷àòüñÿ ð³âíîïðàâíîñò³, 
òîä³ ÿê ó ºâðîïåéñüêèõ äåð-
æàâàõ öå çâè÷íà ñïðàâà. Ð³âí³ 
ïðàâà íà äåêðåòíó â³äïóñòêó 
ìàþòü áàòüêè ó Ôðàíö³¿, ²ñïàí³¿, 
Ïîðòóãàë³¿, Ô³íëÿíä³¿, Ëèòâ³.

Âåëèêèõ óñï³õ³â ó öüîìó 
äîñÿãëè ñêàíäèíàâñüê³ êðà¿íè. 
Çîêðåìà, ó Øâåö³¿ ä³þòü «áàòü-
ê³âñüê³ êâîòè»: ³ç 480 äí³â çà-
ãàëüíî¿ äåêðåòíî¿ â³äïóñòêè 60 

äí³â çîáîâ’ÿçàíèé âçÿòè áàòüêî 
äèòèíè. ßêùî ÷îëîâ³ê ó äåêðåò 
íå ï³äå, ðîäèíà íå îòðèìóâàòè-
ìå âèïëàòè. Ó Íîðâåã³¿ áàòüêè 
äèòèíè ïîâèíí³ îáîâ’ÿçêîâî 
âçÿòè ïî 10 òèæí³â â³äïóñòêè, 
ðåøòó ÷àñó — ðîçïîä³ëèòè ì³æ 
ñîáîþ â áóäü-ÿêèõ ïðîïîðö³ÿõ.

Çàîõî÷óþòü ÷îëîâ³ê³â ³òè ó 
äåêðåò òàêîæ ãðîøèìà. Íà-
ïðèêëàä, ó Í³ìå÷÷èí³ ïðàöþº 
ïðîãðàìà «áàòüê³âñüê³ ãðîø³». 
Öå ùîì³ñÿ÷íà âèïëàòà, ÿêà 
ñòàíîâèòü äâ³ òðåòèíè ñåðåä-
íüîì³ñÿ÷íîãî çàðîá³òêó. Îòæå, 

ò³, õòî äî íàðîäæåííÿ äèòè-
íè çàðîáëÿâ 2 100 ºâðî íà 
ì³ñÿöü, íà ïåð³îä äåêðåòíî¿ 
â³äïóñòêè îòðè ìóþòü 1 400 
ºâðî íà ì³ñÿöü. Òàê³ âèïëàòè 
íàðàõîâóþòüñÿ ïðîòÿãîì ðîêó 
ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ äèòèíè òà íå 
îáêëà äàþòüñÿ ïîäàòêàìè.

Çâè÷àéíî, äî òàêèõ êîì-
ôîðòíèõ óìîâ äåêðåòíî¿ â³ä-
ïóñòêè, êîëè º äîñòàòíüî ÷àñó 
³ íå òðåáà òóðáóâàòèñÿ ïðî 
ãðîø³, óêðà¿íöÿì ùå äàëåêî. 
Àëå óõâàëåíèé çàêîí ïðî ð³âí³ 
ìîæëèâîñò³ — öå ïåðøèé êðîê.

Тато йде в декрет  
Що змінює новий закон про декретну відпустку
Українцям так часто не вистачає хороших 
новин. На тлі пандемії, війни та економічної 
кризи позитивні заголовки губляться у стрічці. 
Одна з таких важливих і майже непомічених 
подій стосується батьківства. 
Так, дев’ятого травня набув чинності закон, 
який зрівняв права чоловіків і жінок 
на декретну відпустку. Цей крок не тільки 
схвально був прийнятий експертами, 
а й дещо наблизив Україну до Європи, 
де для чоловіків декрет звична справа вже 
багато років. Деталі нового закону дізнались 
експерти Центру громадського моніторингу 
та контролю.

10 с.

Що треба знати
про субсидії
Питання та відповіді

Гучно, весело, 
масштабно
У Наталиному влаштували
дитяче свято

у
4 с.

Бджолярі
отримують паспорти
на пасіку 3 с.

Відпочинок у червні:

скільки днів і коли
Ïåðøîãî ì³ñÿöÿ ë³òà ñï³ââ³ò÷èçíèêè 
äâàäöÿòü äí³â ïðàöþâàòèìóòü, 
à äåñÿòü — â³äïî÷èâàòèìóòü. 

Îòæå, ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÷åðâíÿ ìàòèìåìî ïî òðè 
âèõ³äíèõ ïîñï³ëü — ç äåâ’ÿòíàäöÿòîãî ïî äâàäöÿòü 
ïåðøå òà ç äâàäöÿòü øîñòîãî ïî äâàäöÿòü âîñüìå. 
Äîäàòêîâèé â³äïî÷èíîê óêðà¿íöÿì çàáåçïå÷èëè äâà 
ñâÿòà: Òð³éöÿ, ùî ïðèïàäàº íà íåä³ëþ, 20 ÷åðâíÿ, 
òà Äåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (28 ÷åðâíÿ, ïîíåä³ëîê).

Òîæ óæå çàðàç ïëàíóéòå ñâî¿ â³êåíäè. Äî ðå÷³, ñè-
íîïòèêè îá³öÿþòü íà Õàðê³âùèí³ òåïëó ïîãîäó. Îïàäè 
î÷³êóþòüñÿ íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ, òåìïåðàòóðà íà ïî÷àòêó 
ì³ñÿöÿ ñòàíîâèòèìå +22°Ñ, à â òðåò³é äåêàä³ ï³äâè-
ùèòüñÿ äî +29°Ñ.

ПЕРЕДПЛАТА
на II півріччя

— до 22 червня
ÀÁÎÍÅÌÅÍÒ

Íà ãàçåòó

(³íäåêñ âèäàííÿ)

«Вісті 
Красноградщини»

Ê³ëüê³ñòü
êîìïëåêò³â

на 2021 рік по місяцях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

х х х х х х

Куди _______________________________________________

Кому _______________________________________________
(поштовий індекс)   (а д р е с а)

(прізвище, ініціали)

61798
æóðíàë

Ö²ÍÀ: 
íà êâàðòàë — 99,00 ãðí + 9,00 ãðí 

(çà êâèòàíö³þ);
íà 6 ì³ñ. — 198,00 ãðí + 11,00 ãðí

Кубок пам’яті 
Олександра Якименка
з баскетболу 
здобули  вихованці
тренера 11 с.


