
                            

                                                                         
 

                                                      ЗА ЛЮТИЙ 2019 РОКУ 

             ПО НОВОЄГОРІВСЬКОМУ  

           ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ОРГАНУ 
******************************************************************************** 
 

Вітання до дня вшанування учасників бойових дій. 
 
 

                                                ШАНОВНІ УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ! 

      Прийміть щирі вітання з нагоди  дня виведення радянських військ з 

республіки Афганістан. 

15 лютого 1989 року із завершенням виводу обмеженого контингенту 

радянськиї військ з республіки Афганістан закінчилася страшна за своїми 

втратами і довга війна, в ході якої, виконання військового обов’язку стало 

подвигом. Літопис афганської війни містить безліч прикладів героїзму, не 

применшує честь та гідність воїнів, які самовіддано виконували свій обов’язок 

в горах та пустелях, в повітрі, в наступі та обороні, при врятуванні бойових 

товаришів та мирних жителів країни. 

     Окрім Афганістану українці несли службу в Лівані, Угорщині, 

Єгипті,  Іраку, Анголі, С’єрра-Ліоне, Чехословаччині, Ефіопії, Югославії. Вони 

з честю виконали свій військовий обов’язок, стали гідним прикладом людської 

відданості, героїзму та мужності. 

     Схиляю голову перед пам’яттю тих, хто загинув. З вдячністю звертаюсь до 

тих,  хто живе поряд з нами в с.Новоєгорівка  це такі як: 

1.Куцак Борис Феодосійович  

 2.Манеєв Сергій Миколайович  

 3.Ліпінський Володимир Вікторович 

 4.Когут Михайло Михайлович 

 5.Бєлянінов Олександр Володимирович. 

 

   Від усього серця бажаю вам і вашим родинам здоров’я, родинного затишку та 

благополуччя, впевненості в завтрашньому дні, щастя, миру і добра, а також 

щоб наші діти ніколи не брали участі в бойових діях. 

 

                                                                                          З повагою староста С.ЧУХАРЕНКО 

 
 
 



           
      

                                                     О Г О Л О Ш Е Н Н Я ! 

 
 

 

                                                    ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! 
 

 З 1 січня 2019 року розпочалася компанія декларування громадянами доходів , 

отриманих протягом 2018 року. 

    У 2019 році податкову декларацію про майнович стан і доходи забовязанні 

подати громадяни , які проотягом звітного 2018 року , зокрема , отримували: 

- доходи від особи , яка не є податковим агентом , тобто від нерезидента або 

фізичної особи , яка не має статусу субєкта підприємницької діяльності або не є  

особою , яка здійснює незалежну професійну діяльність ; 

- іноземні доходи ; 

- доходи , отриманні орендодавцем при наданні нерухомості в оренду 

(суборенду) , якщо орендар є фізичною особою , яка не є субєктом 

господарювання ; 

- доходи , отриманні орендодавцем при наданні рухомого майна в оренду ( 

суборенду ) , якщо орендар є фізичною особою , яка не є субєктом 

господарювання ; 

- доходи у вигляді вартості успадкованого майна ( кошти , майно , майнові чи 

немайнові права ) у  межах , що підлягає оподаткуванню  ( крім спадкоємців – 

нерезидентів , які забовязані сплатити податок до нотаріального оформлення 

обєктів спадщини та спадкоємців , які отримали у спадщину обєкти , що 

оподатковуються за нульовою ставкою податку та доходи фізичних осіб , а  

також іншими спадкоємцями – резидентами , які сплатили податок до 

нотаріального оформлення  обєктів спадщини ); 

- доходи , які згідно з нормами розділу IV  Податкового кодексу підлягали 

оподаткуванню при їх  нарахуванні чи виплаті , але які не звільнені від 

оподаткування. 

    Податкова декларація  подається до 1 травня 2019 року. 

Граничний термін сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору 

, що сплачується за результатами річного декларування – 01 серпня 2019 року ( 

останній день сплати 31 липня 2019 року). 

 
                                                                Спеціаліст відділу з питань земельних відносин  

                                                                та охорони навколишнього середовища М.БАЛИЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 



                 З нового року розпочинається черговий етап е-декларування! 

    З 1 січня 2019 року розпочався етап подання декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік. 

Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – 

Закон) державні службовці, інші суб’єкти декларування, зобов’язані щорічно до 

1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного 

агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий рік за формою, яку 

визначає Національне агентство.  
           Новоєгорівський територіальний орган 

******************************************************************************** 

 Безоплатна правова допомога 

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг : 

1. Надання правової інформації , яку запитує клієнт (норми права ); 

2. Надання консультацій і розяснень із правових питань , які виникли в життєвих 

обставиннах клієнта ; 

3. Складення заяв , скарг та інших документів правового характеру (крім документів 

процессуального характеру ); 

4. Надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної допомоги. 

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають : 
- малозабезпеченні особи ; 

- діти –сироти ; 

- діти , позбавленні батьківського піклування ; 

- безпритульні діти ; 

- діти , які можуть або стали жертвами насильства в сімї ; 

- особи , на яких поширюється дія Закону України «Про біженців»; 

- ветерани війни та особи , на яких поширюється дія Закону України « Про статус ветеранів 

війни , гарантії їх  соціального захисту «; 

- особи , щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в  

примусовому порядку ; 

- особи , щодо яких суд розглядає справу  про обмеження цивільної дієздатності  фізичної 

особи недієздатної та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи ; 

- особи , які мають особливі заслуги та  особливі трудові  заслуги перед Батьківщиною ; 

-особи , які належать до сисла жертв  нацистських переслідувань (стосовно питань , 

повязаних з іх соціальним захистом ); 

- реабілітовані особи.  

За більш додатковою інформацією звертатися в БАШТАНСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ за адресою : Миколаївська область , м.Баштанка , вулиця Баштанської 

республіки ,41 А.  

Телефон (2-71-52) 

Факс (2-56-07) 

Електронна адреса : 

bashtanske@legalaid.mk.ua 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0800213103 (цілодобово). 

 

 

 Новоєгорівський територіальний орган 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


 


