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Шановні жителі Новопавлівського старостату!

Наполегливо просимо утримуватись від

спалювання листя, рослинності, сухостою тощо.

Нагадуємо, що це заборонено законодавством України та

передбачає адміністративну і кримінальну

відповідальність з відповідним накладенням штрафів.

Спалювання рослинних залишків є прямим

порушенням низки норм чинного законодавствса, а саме:

статті 50 Конституції України, статей 9 та 12 Закону

України “Про охорону навколишнього природного

середовища”, статті 16 Закону України “Про охорону

атмосферного повітря”, пунктів 3.6.14., 3.7.4. Правил

утримання жилих будинків та прибудинкових територій,

пункту 3.6., 6.4.2. Правил утримання зелених насаджень у

містах та інших населених пунктів України, Закону

України “Про благоустрій в населених пунктах”.

Відповідаючи на питання: “А що ж треба

робити з опалим листям і залишками рослинності?”

можна сказати, що найбільш “дружнім” у відношенні до

довкілля є компостування.



Що потрібно знати про зимову субсидію

Із 1 жовтня починають призначати й нараховувати так звані “зимові”

субсидії.

На опалювальний сезон 2019-2020 років у правилах нарахування субсидій

практично нічого не не змінилося. Категорії громадян, які мають право звернутися за

субсидіями, залишилися ті самі. Вимоги до оформлення та подання документів такі ж як і

в 2018 р.

Якщо була призначена субсидія на минулий опалювальний період, у складі

вашої сім”ї не відбулося змін, у першому півріччі поточного року ви не робили дорогих

покупок, вартістю понад 50 тис. грн., члени вашої родини отримують пенсію або

працюють офіційно, домогосподарству призначають та нараховують субсидію

автоматично.

Заяву та декларацію для оформлення субсидій необхідно подавати таким

категорія громадян:

-хто вперше звертається за субсидією;

-якщо раніше питання призначення субсидії вирішувалось на комісії;

-ті, хто орендує житло;

-внутрішньо переміщені особи;

-якщо за останній рік відбулися зміни в складі сім'ї;

- якщо в родині є люди працездатного віку, які не отримують доходів або їхні доходи

менші мінімальної заробітної плати.

Відзначення Дня захисника України в Новопавлівському старостаті

14 жовтня українці відзначають одне із найважливіших церковних свят –

Покрову Пресвятої Богородиці. На цю ж дату також припадають такі значущі для України

свята, як День захисника України і День українського козацтва. Усі ці три свята тісно між

собою пов’язані.

Розпочалось відзначення 11 жовтня в Новопавлівській філії ЗЗСО №2. Учні,

поділившись на два курені, влаштували змагання. З привітальним словом до присутніх

звернулася т.в.о.старости Новопавлівського ТОВК Л.Рошиор та заступник директора з

навчально-виховної роботи В.Чертова. Далі розпочалось найцікавіше – учні разом з вчителями

та запрошені учасники АТО готували смачну козацьку кашу. Гаряча, запашна, з димком –

дивовижне частування надзвичайно смакувало всім присутнім.

14 жовтня жителі с.Зелений Клин, зібравшись разом також готували кашу,

спілкуючись у дружній атмосфері.


