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Шановні жителі!

Звертаємось до вас у зв'язку із запровадженням активних карантинних заходів
через великий ризик можливого зараження на вірус COVID-19 – “коронавірус”:

винайти всі можливості, аби постійно, на період карантину перебувати вдома, у
своїх оселях та приміщеннях;

часто провітрювати приміщення, час від часу проводити дезінфекцію;

вживати багато рідини та уважно стежити за станом свого здоров'я;

максимально обмежити пересування вулицями своїх населених пунктів,
виходити на вулицю винятково за найнагальніших потреб;

категорично обмежити відвідини осель один одного, обмежити “дружні візити у
гості”, намагатися утримати дітей вдома, обмеживши їхні прогулянки;

в разі необхідності виходу на вулицю – намагатися вкрай обмежити спілкування
зі сторонніми особами, а, в разі неможливості уникнути такого спілкування – здійснювати
його на відстані не менше метра один від одного;

по можливості – тимчасово перевести виконання своїх службових обов'язків у
режим “віддаленого доступу”;

при кожній можливості – мити руки з милом або іншими дезінфікуючими
засобами, обов'язково користуватись антисептиками після дотиків руками до сторонніх
предметів (поручнів у громадському транспорті, ручок дверей, пандусів тощо);

за щонайменшої підозри появи симптомів - консультуватись зі своїм сімейним
лікарем;

за наявності симптомів коронавірусу – звернутись на “гарячу лінію” за номером
телефону “103”.

Також зараз в інтернеті та на телебаченні дуже багато
інформації з приводу цього захворювання. Будь ласка, довіряйте лише
інформації лише з офіційних, перевірених джерел. Не піддавайтесь паніці!
Просто дотримуйтесь елементарних правил безпеки та будьте здорові.



ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
З 1 січня 2020 року розпочалася компанія декларування громадянами
доходів , отриманих протягом 2019 року.У 2020 році податкову декларацію
про майновий стан і доходи зобовязані подати громадяни , які проотягом
звітного 2019 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 IVПодаткового кодексу підлягали оподаткуванню
при їх нарахуванні чи виплаті , але які не звільнені від оподаткування.

Податкова декларація подається до 1 травня 2020 року. Граничний термін
сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору , що
сплачується за результатами річного декларування –01 серпня 2020 року (

останній день сплати 31 липня 2020 року).
.

ОГОЛОШЕННЯ
Шановні жителі, просимо вас навести належний лад на 

присадибних ділянках та біля додаткових городів. 
А також, коли ви прибираєте на кладовищі біля могил 
своїх рідних, переконливе прохання, сміття виносити у 
відведені місця. Давайте з повагою ставитись до місця 

вічного спочинку наших близьких.


