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Чому громадяни
вважають
необгрунтованими
оприлюднені тарифи?

5 с.
Рекомендована ціна —
5,00 грн

Якщо не хочете
повертати кошти
При заповненні декларацій про доходи та майно на отримання
субсидій чи державних допомог будьте уважними.
Помилки і приховування інформації можуть вам дорого обійтися.
Ñàìå ïðî öå ñâ³ä÷èòü
ïåðåâ³ðêà ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ
àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ
äëÿ íàäàííÿ íàñåëåííþ ñóáñèä³é ³ àäðåñíî¿
ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, ÿêó
ïðîâåëè ôàõ³âö³ óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
Ñîö³àëüí³ ³íñïåêòîðè
ïåðåâ³ðèëè: 9610 ñïðàâ,
çà ÿêèìè 2018-ãî ïðèçíà÷àëèñÿ íàñåëåííþ
ñóáñèä³¿, 864 — äåðæàâí³
ñîö³àëüí³ äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì, 845
— äîïîìîãè ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè. Ó 29 âèïàäêàõ æèòåë³
ðàéîíó íàäàëè íåïîâíó
àáî íåâ³ðíó ³íôîðìàö³þ
ïðî äîõîäè, ùî ïðèçâåëî
äî ïåðåïëàòè 180182 ãðèâåíü áþäæåòíèõ êîøò³â.
— Íå âñ³ ãðîìàäÿíè ïîãîäæóþòüñÿ äîáðîâ³ëüíî ïîâåðòàòè íàäì³ðó âèïëà÷åí³
ñóìè, — ãîâîðèòü íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
Êðàñíîãðàäñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñâ³òëàíà ÃÎÍÒÀÐ. — Òîìó äîâîäèòüñÿ ³ç
öüîãî ïèòàííÿ çâåðòàòèñÿ
äî ñóäó. Éäåòüñÿ íàñïðàâä³
ïðî ÷èìàë³ êîøòè: 5-15 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òðàïëÿëîñÿ, ùî
ïåðåïëàòà ñÿãàëà é 40 òèñÿ÷

Ми ще
не живемо,
як у Європі

Вокальний
колектив
із Попівки
має отримати
звання
«народний»
Конкурсна
атестаційна комісія
рекомендуватиме
присвоїти його
«Черешенькам»

6 с.

Їздити стане
дорожче

12 с.

Допоможемо!

ãðèâåíü. Íàðàç³ çàãàëüíà
ñóìà çà 12 ñïðàâàìè, ùî
çíàõîäÿòüñÿ â ñóäàõ, ñêëàäàº
115038 ãðèâåíü. Òåíäåíö³ÿ äî
ïðèõîâóâàííÿ äîõîä³â òà ìàéíîâîãî ñòàíó çáåð³ãàºòüñÿ. Öå
ïðèçâîäèòü äî çíà÷íèõ ïåðåâèòðàò áþäæåòíèõ êîøò³â.
Òîæ çâåðí³òü óâàãó: ñâî¿ì
ï³äïèñîì ï³ä çàïîâíåíîþ
äåêëàðàö³ºþ ïðî äîõîäè òà
ìàéíî âè ï³äòâåðäæóºòå, ùî
âñ³ íàâåäåí³ â³äîìîñò³ º òî÷-

íèìè ³ ïîâíèìè, à ãðîìàäÿíè,
ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà îòðèìàííÿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà
ñóáñèä³é ³ ÷ëåíè ¿õ ñ³ìåé, íå
ìàþòü ³íøèõ äæåðåë äîõîä³â.
Ùî áóäå, ÿêùî ç’ÿñóºòüñÿ — ñ³ì’ÿ ïðèõîâàëà
ñâî¿ ñòàòêè?
— Ó âèïàäêó, êîëè öå âïëèíóëî íà ðîçì³ð ïðèçíà÷åíèõ äîïîìîã ÷è ñóáñèä³é,
îðãàíè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
âèçíà÷àþòü îáñÿãè íàäì³ðó

Найчастіше громадяни не декларують:

✓ доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платникові
податку відповідно до умов трудового договору (контракту);
✓ дохід, отриманий від здачі в оренду земельного паю та нежитлових приміщень;
✓ суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платникові
податку відповідно до умов цивільно-правового договору;
✓ дохід, отриманий від продажу нерухомого майна і транспортних засобів;
✓ сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до
закону), яка виплачується з бюджету учневі, студентові;
✓ аліменти, що виплачуються платникові податків згідно з рішенням суду або
за добровільним рішенням сторін.
У випадках оформлення документів на житлову субсидію:
✓ отримання громадянином житлової субсидії за кількома адресами;
✓ купівля житла або набуття права на нього, придбання земельної ділянки,
товарів чи оплата послуг на суму понад 50 тисяч гривень;
✓ недостовірні дані про склад домогосподарства.

âèïëà÷åíèõ êîøò³â òà çàëåæíî â³ä ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó
ðîäèí óñòàíîâëþþòü òåðì³íè
¿õ ïîâåðíåííÿ, — çàçíà÷àº
Ñâ³òëàíà Ãîíòàð. — Ïðî öå
ïîâ³äîìëÿþòü îòðèìóâà÷àì
ñóáñèä³é ÷è äîïîìîã. ßêùî
éäåòüñÿ ïðî ïåðåïëàòó îäèíîêèì ìàòåðÿì (ç óðàõóâàííÿì äîõîä³â), òî â íàñòóïí³
ïåð³îäè ïðîâîäÿòü ùîì³ñÿ÷í³
â³äðàõóâàííÿ ó ðîçì³ð³ íå
á³ëüøå 20 â³äñîòê³â ñóìè, ùî
ï³äëÿãàº ïîâåðíåííþ. Êîëè
íàäì³ðó âèïëà÷åí³ êîøòè äîáðîâ³ëüíî íå ïîâåðòàþòüñÿ, ¿õ
ñòÿãóþòü ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó.
²íôîðìàö³þ ïðî îòðèìàí³
äîõîäè ïîòð³áíî âêàçóâàòè
ó ïîâíîìó îáñÿç³. Àäæå ¿¿
ùîì³ñÿöÿ ïåðåâ³ðÿº Ì³í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â Óêðà¿íè. Òàêîæ
ïðîòÿãîì ðîêó óïðàâë³ííÿì
ôîðìóþòüñÿ çàïèòè äî Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè,
íàäõîäæåííÿ òàêîæ êîíòðîëþþòüñÿ çà ³äåíòèô³êàö³éíèì
êîäîì îäåðæóâà÷³â ñóáñèä³é ³
ñîöäîïîìîã òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé.
Òîæ êðàùå íå ðèçèêóâàòè.
Ï³äãîòóâàëà
Íàä³ÿ ËßÕÎÂÀ

Ï’ÿòèð³÷íèé Àíäð³é Ðîññîõà ³ç
Êðàñíîãðàäà çìàëêó ìàº ñëàáêå çäîðîâ’ÿ. Ó ìàëþêà âðîäæåí³ ïàòîëîã³¿
öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ òà ñå÷îâèä³ëüíî¿ ñèñòåì, âàäà ñåðöÿ. Â³äíåäàâíà
ìåäèêè ä³àãíîñòóâàëè â Àíäð³éêà
îíêîëîã³÷íå çàõâîðþâàííÿ — ãîñòðèé
ë³ìôîáëàñòíèé ëåéêîç.
Õëîï÷èê ë³êóºòüñÿ â ãåìàòîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ ÊÍÏ «Ì³ñüêà êë³í³÷íà
äèòÿ÷à ë³êàðíÿ ¹ 16» Õàðê³âñüêî¿
ì³ñüêðàäè. Ó ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó
Àíäð³éêîâ³ áóâ ïðèçíà÷åíèé êóðñ ïîë³õ³ì³îòåðàï³¿ çà ïðîòîêîëîì ïðîãðàìè ²
ALLIC BFM 2009. Ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â â³í ïðîéøîâ 14 õ³ì³îòåðàï³é. Íàðàç³
ë³êóâàííÿ òðèâàº ³ âèìàãàº ïîñò³éíèõ
ô³íàñîâèõ âèòðàò.
Ìàìà õëîï÷èêà ïîçáàâëåíà áàòüê³âñüêèõ ïðàâ çà âòðàòîþ ä³ºçäàòíîñò³. Òîæ ìàëþêîì îï³êóþòüñÿ ä³äóñü
³ áàáóñÿ. Ð³äí³ ïðîñÿòü äîïîìîãòè ¿ì
êîøòàìè. Äëÿ ìàëåíüêîãî çåìëÿêà —
öå øàíñ íà æèòòÿ.
Íîìåð êàðòè ÏðèâàòÁàíêó
äëÿ ïåðåðàõóíêó êîøò³â —
5168 7427 1856 8359
Îäåðæóâà÷ —
Ðîññîõà Â³òàë³é Àíàòîë³éîâè÷
(ä³äóñü Àíäð³ÿ Ðîññîõè)
Òåëåôîí âçàºìîä³¿ ç ð³äíèìè õëîï÷èêà — 095-678-42-17 (Â³òàë³é Àíàòîë³éîâè÷)

ПЕРЕДПЛАТА РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ НІКОЛИ!

