
Газета  про життя територіальної громади
Вересень  2020 року

До уваги отримувачів всіх видів соціальних допомог
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 житлово-

комунальних 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. У разі неможливості підтвердження таких 
доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

-довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності).
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 



.

Шановні жителі Новопавлівського
старостату!

Щиро вітаємо вас з Днем захисника Укра-
їни. Святом 14 жовтня Україна вшановує

мужність та відданість тих, хто відстояв її землю у воєнні роки,захистив від
рабства та ганьби та охороняє її честь, волю і незалежність. Любов до
Батьківщини, готовність до самопожертви, вірність військовій присязі, доблесть
українських солдатів і офіцерів – запорука миру, спокою і щасливого майбуття на
рідній землі, гідна шана нашим славним козацьким пращурам!

Від усього серця бажаємо вам здоров’я і довголіття, бадьорості духу та
родинної злагоди, радості і добра!

Новопавлівський ТОВК

1 жовтня в нашій державі відзначається День людей похилого віку та День
ветерана, що засвідчує глибоку повагу до найстарших представників громади.

Ця дата – не нагадування про вік, а чудова можливість сказати теплі слова
вдячності батькам, ветеранам війни, праці, пенсіонерам за багаторічну
добросовісну працю, доброту та мудрість.

Люди старошого покоління – джерело народної мудрості, їх практичний
життєвий досвід – нерозривний місток, який з'єднує покоління.

У цей святковий день прийміть щирі вітання і глибоку вдячність за все, що
зроблено вами заради нашого майбутнього. Ваша праця, подвиг, ставлення до
людей – це приклад для наслідування сучасній молоді.

Бажаємо вам міцного здоров”я, щасливої долі, радості, добра і віри в краще
життя, добробуту вашим родинам, успіхів, активного довголіття!

Новопавлівський ТОВК


