
Добренський
сільський Вісник

Газета про життя територаільної громади      №09 Вересень 
2020р.

УВАГА!!!

Державна екологічна інспекція України 
попереджає громадян, що чинним 

природоохоронним законодавством заборонено 
спалювання опалого листя, залишків 

рослинності. Територіальними органами 
Держекоінспекції проводяться перевірки з 

метою виявлення тa припинення таких 
порушень.

Також Держекоінспекція нагадує про 
шкідливість вдихання диму, який утворюється 

при спалюванні опалого листя.  Адже навесні та 
влітку листя дерев накопичує з повітря пил та 

інші шкідливі речовини, які викидаються 
автотранспортом і підприємствами. При 

спалюванні опалого листя всі забруднюючі 
речовини знову викидаються в атмосферу у 

вигляді продуктів згорання, при цьому їх 
шкідлива дія значно підсилюється. У димі 

опалого листя містяться оксиди азоту, вуглецю, 
чадний газ, а також сполуки важких металів. У 

тліючих без доступу повітря багаттях може 
утворюватись бензопірен – речовина, здатна 

викликати ракові захворювання.



Від усієї душі вітаю Вас з теплим і сердечним святом - Днем людей похилого віку та 
Днем ветерана! Цей день - символ єдності і спадкоємності поколінь, прекрасна 
можливість сказати теплі слова подяки батькам, матерям, ветеранам війни і праці, 
пенсіонерам і взагалі всім літнім людям за вклад у розвиток країни, за багаторічну
самовіддану працю, доброту і мудрість.

Люди старшого покоління – джерело народної мудрості, їх практичний життєвий
досвід, невичерпна енергія, оптимізм та активна громадська позиція повинні стати 
взірцем для підростаючого покоління. Вони передають у спадок все найцінніше, що
накопичили за все життя.

У цей святковий день прийміть щирі вітання і глибоку вдячність за все, що
зроблено Вами заради нашого майбутнього. Ваша праця, подвиг, шанобливе
ставлення до людей– це незрівняний приклад для наслідування сучасній молоді. 
Низький уклін Вам до землі, дорогі ветерани, дідусі, бабусі, та велика подяка за 
все що Ви зробили для своїх нащадків.



➢ Протягом останнього часу в ступили в дію зміни до чинного 
законодавства щодо призначення та перерахунку всіх видів соціальних
допомог. Ці зміни стосуються і отримувачів житлових субсидій та пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг, і отримувачів державної соціальної
допомоги і т.п. З 1 серпня 2020 року в Україні відкрито ринок природного 
газу для побутових споживачів, що надає можливість громадянам
самостійно обирати постачальника газу. З метою своєчасного та в повному
обсязі надання громадянам передбачених законодавством соціальних
гарантій, звертаємося з проханням до пільговиків та отримувачів житлових
субсидій в найкоротші терміни повідомляти органи соціального захисту
населення про зміну виконавця житловокомунальних послуг, зокрема
постачальника природного газу для побутових потреб. Тимчасова
допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
призначається та виплачується за місцем проживання (перебування) 
одного з батьків, який утримує дитину (далі ― одержувач), структурними
підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних
у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами 
міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх
утворення) рад (далі ― органи соціального захисту населення). Ця
допомога призначається та виплачується за місцем проживання у разі її
неотримання за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка
відомостей щодо неотримання допомоги проводиться органами 
соціального захисту населення з використанням інформаційних систем. У 
разі зміни реєстрації місця проживання чи місця перебування одержувача
виплата тимчасової допомоги продовжується органом соціального захисту
населення за реєстрацією нового місця проживання з місяця звернення
одержувача. Для призначення державної соціальної допомоги
уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї, особа якого
посвідчується паспортом громадянина України або іншим документом, що
підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та 
особи без громадянства), подає такі документи: -заяву, складену за 
формою, встановленою Мінсоцполітики; -декларацію про доходи та 
майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної
допомоги, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі ― 
декларація); -довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, 
інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах 
соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути 
отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. 
Інформація про склад малозабезпеченої сім’ї заявника зазначається в 
декларації. Якщо заявник вже отримує будь-який із видів державної
допомоги, які призначаються органами соціального захисту населення, 
відомості про розмір допомоги враховуються цим органом без необхідності
її декларування. З усіх питань звертатисяза адресою: м.Баштанка, 
вул.Полтавська, 13 або за телефонами: 2-6434 – начальник управління 2 –
7454 – заступник начальника управління 2 – 6351 – приймальня .

➢До уваги отримувачів всіх видів 
соціальних допомог 


