
«В області налічується 958 за-
кладів охорони здоров’я: 

лікарні — 47, фельшерсько-аку-
шерські пункти — 764, амбулато-
рії — 127, інші заклади — 20», — 
зазначив заступник начальника 
управління житлово-комуналь-
ного господарства Волинської 
обласної державної адміністрації 
Андрій Пиріг. 

Про фінансовий аспект, себто 
освоєння ресурсів, спрямованих 
на підготовку лікарняних закладів 
до опалювального сезону, розпо-
вів начальник управління охоро-
ни здоров’я облдержадміністрації 
Ігор Ващенюк:

— Загалом на підготовку за-
кладів охорони здоров’я до роботи 
в осінньо-зимовий період було пе-
редбачено 3 млн 572 тис. грн. Ста-
ном на 10 вересня освоєно коштів 
близько 3 млн грн. Отже, роботи 
щодо підготовки до опалюваль-
ного сезону майже завершені — 
99,9%.  До кінця поточного тиж-

ня планується завершити видачу 
паспортів готовності закладів до 
роботи в осінньо-зимовий період. 
Станом на 11 вересня 2015 року із 
47 лікарень 42 отримали дозволи, 
із 764 фельшерсько-акушерських 
пунктів — 671, із 127 амбулаторій 
— 114.

Одначе не все так просто, по-
заяк через підвищення вартості 
електроенергії тих коштів, котрі 
на початок року заклали на відпо-
відні витрати, не вистачає. Бракує 
медикам майже 9 млн грн.

— Над цією проблемою пра-
цювали: відповідні пропозиції на-
правленні в Міністерство охорони 
здоров’я України, — наголосив 
Ігор Ващенюк. — Наразі питання 
на розгляді. Тому звертаюся до го-
лів райдержадміністрацій, міських 
голів із проханням задекларувати 
відповідні кошти в районних та 
міських бюджетах.
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Запаси вугілля на складах теплое-
лектростанцій в останні дні зрос-

тають на 20 тис. т щодня і сягнули 
1,6 млн т, що з урахуванням планів 
подальшого накопичення дозволяє 
говорити про відсутність значних 
ризиків зриву проходження майбут-
нього опалювального сезону, заявив 
глава Міненерго Володимир Демчи-
шин. 

 «1,6 млн. т — це вже щонаймен-
ше на 250 тис. т більше, ніж коли 

входили в минулий опалювальний 
сезон», — сказав він. Міністр уточ-
нив, що щодня на станції завозить-
ся близько 95 тис. т, витрачається 
близько 75 тис. т., разом зі складами 
ТЕЦ запаси становлять 1,92 млн т. 
За його словами, всього заплановані 
запаси на складах ТЕС до зими — 2,5 
млн тонн, однак вони виглядають 
надмірними, оскільки споживання 
електроенергії скоротилося за мину-
лий рік на 10%.

Збитки від військових дій на 
Донбасі перевищують мільярд 
доларів
Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський заявив, 
що Україна розраховує на фінансову допомогу від Єв-
росоюзу на відновлення зруйнованої інфраструктури 
в зоні АТО. «Якщо втрати на сьогодні підрахувати у гро-
шах, то ми говоримо про більше мільярда доларів», — 
заявив міністр. Нагадаємо, що бюджет України втратив 
майже три мільярди доларів через війну на Донбасі.

17,2
стільки тисяч мінно-вибухових пред-
метів з початку проведення антите-
рористичної операції в зоні АТО було 
знешкоджено військовими саперами. 
Про це повідомив помічник міністра 
оборони з питань зв’язків з громад-
ськістю Олексій Чорнобай.
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Тарифи

Міноборони створює кадровий 
резерв для керівних посад у 
ЗСУ
У Міністерстві оборони України створюється кадровий 
резерв для комплектування керівних посад ЗСУ, де пріо-
ритет надаватиметься військовослужбовцям, учасникам 
АТО. Про це на брифінгу повідомив помічник міністра 
оборони України підполковник Олексій Чорнобай.
«Розпорядженням міністра оборони до кадрового ре-
зерву керівних посад вже включено 1432 офіцери». 

Медикам бракує майже 9 млн грн, щоб 
підготуватися до опалювального сезону

Вугілля на зиму 
вистачить з 
надлишком

За недостовірні відомості про доходи припиняють призначення 
житлової субсидії 

Закінчення. Початок на стор. 1
— Скільком домогосподар-

ствам на Волині вже призначено 
субсидії і скільки ще очікують?        

— За призначенням житлової 
субсидії за спрощеним порядком, 
який діє з 1 травня 2015 року, до ор-
ганів соціального захисту населення 
звернулося 65, 7 тис. осіб. 3, 9 тис. 
заяв подано за останній тиждень. 
Станом на 11 вересня цього року, 
53, 24 тис. домогосподарств (81% від 
загальної кількості) призначено суб-
сидії за новим зверненням, ще для 
22, 1 тис. — здійснено перерахунок. 
Відтак загальна кількість охоплених 
домогосподарств області житлови-
ми субсидіями 80, 8 тис. А сума ко-
штів, нарахованих за призначеними 
субсидіями для відшкодування ви-
трат на оплату житлово-комуналь-
них послуг за вісім місяців стано-
вить 79 380, 7 млн. грн. З початком 
опалювального періоду 2015–2016 
років очікуємо ще на звернення гро-
мадян за наданням субсидії. Про-
гнозована кількість — до 140 тис. 
одержувачів. 

— У яких випадках сім’ї можуть 
відмовити в призначенні субсидії, 
скільки таких родин вже є?

— Право на субсидію буде втра-
чено в разі здійснення сім’єю до-
рогої покупки, зокрема: будинку, 
земельної ділянки, автомобіля та ін-
ших товарів довгострокового вжит-
ку на суму понад 50 тисяч гривень. 
Кількість відмов у наданні права на 
надання субсидії з цієї причини є 
незначною. Якщо в сім’ї були витра-
ти на суму більшу 50 тисяч гривень, 
субсидія, як виняток, виходячи з 
конкретних обставин та на підставі 
акта обстеження матеріально-побу-
тових умов домогосподарства, може 
бути призначена на підставі рішень 
відповідних комісій.

— Як розраховується сума 
субсидії? Скільки платити за ко-
мунальні послуги сім’ї, а скільки - 
державі? Чи може людина сама по-
рахувати свою суму субсидії?

— Субсидії призначаються за на-
явності різниці між розміром плати 
за житлово-комунальні послуги, 
скраплений газ, тверде та рідке піч-
не побутове паливо у межах соці-
альної норми житла та соціальних 
нормативів користування житлово-
комунальними послугами з ураху-
ванням пільг, які надаються відпо-
відно до законодавства, і обсягом 
визначеного Кабінетом Міністрів 
України обов’язкового відсотка пла-
тежу. Розмір обов’язкового відсо-
тка платежу та субсидії визначають 

індивідуально для кожної сім’ї. Він 
залежить виключно від доходів сім’ї. 
Розрахунок обов’язкового відсотка 
платежу здійснюється за встановле-
ною формулою: середньомісячний 
дохід на одну особу за попередній 
календарний рік ділиться на про-
житковий мінімум на одну особу (у 
2015 році — 1176 грн) і на базовий 
коефіцієнт 2, після чого множиться 
на базовий коефіцієнт 15%. Напри-
клад: середньомісячний сукупний 
дохід сім’ї пенсіонерів (2 особи), які 
отримують лише пенсію в мінімаль-
ному розмірі по 949 грн кожний, 
становить 1 898,00 грн. Відповід-
но середньомісячний дохід на одну 
особу — 949,00 грн. Згідно  форму-
ли:  949/1176/2 ٠ 15% = 6,05 % — отож 
сім’я пенсіонерів буде сплачувати за 
комунальні послуги 6,05% свого се-
редньомісячного сукупного доходу 
(1898,00 грн), решту має покривати 
субсидія.    

Для орієнтовного розрахунку 
субсидії на оплату житлово-кому-
нальних послуг волиняни можуть 
скористатись електронним «Каль-
кулятором розрахунку субсидії», 
який разміщено на сайтах Міністер-
ства соціальної політики України, 
обласної державної адміністрації, 
райдержадміністрацій та міських 
рад. Слід звернути увагу, що розра-
хунки є попередніми та не охоплю-
ють всі критерії, що враховуються 
при призначенні субсидії. Тому для 
остаточного визначення права на 
отримання субсидії рекомендуємо 
волинянам звернутися до місцевого 

органу соціального захисту населен-
ня.

— Які доходи беруть до уваги 
при наданні житлових субсидій? 

— Враховуються: заробітна пла-
та, пенсія, допомога, стипендія, алі-
менти, виплати відповідно до умов 
цивільно-правового договору, дохо-
ди від підприємницької діяльності, 
здачі майна, у тому числі й земель-
ного паю, сільськогосподарської 
продукції тощо. Для  призначення  
субсидії  сукупний  дохід  обчислю-
ється, виходячи  з  нарахованих  осо-
бам  доходів без урахування податку 
з доходів фізичних  осіб, відомості 
про які надають структурний під-
розділ з питань соціального захисту 
населення ДФС, Пенсійний фонд 
України, фонди соціального страху-
вання, вищі навчальні заклади, а та-
кож  розмірів державної соціальної 
допомоги (крім частини допомоги 
при народженні дитини, випла-
та якої   здійснюється одноразово, 
частини допомоги при усиновленні 
дитини, виплата якої здійснюється 
одноразово, одноразової  винагоро-
ди  жінкам, яким присвоєно почес-
не  звання України «Мати-героїня»). 
До сукупного доходу не враховують 
сплачені особою аліменти, доходи 
від розміщення депозитів, грошове 
забезпечення військовослужбовців, 
осіб рядового та начальницького 
складу, які беруть безпосередню 
участь в антитерористичних опера-
ціях, допомога громадських та  бла-
годійних організацій, допомога на 
поховання, одноразова допомога, 

яка надається відповідно до зако-
нодавства або за рішеннями органів 
виконавчої влади та місцевого само-
врядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми 
власності. 

Врегульовано питання щодо 
врахування доходів для осіб — під-
приємців, які обрали спрощену 
систему оподаткування  та є плат-
никами єдиного податку. Зокрема: 
для фізичних осіб-підприємців, які 
обрали спрощену систему  оподат-
кування та є платниками єдиного 
податку першої групи, до сукупно-
го доходу за кожний місяць врахо-
вується дохід на рівні одного про-
житкового мінімуму, встановленого 
для працездатних осіб за цей місяць, 
другої групи — двох прожиткових 
мінімумів, третьої групи — трьох 
прожиткових мінімумів. 

— На який термін призначають 
субсидію?

— На 12 місяців. Також вста-
новлено автоматичний принцип 
надання субсидії на новий період, 
тобто сім’ї не потрібно буде повтор-
но звертатися до органу соціального 
захисту населення для призначення 
субсидії на новий період (у разі від-
сутності змін у складі домогоспо-
дарства, доходах та інше). 

— Чи може людина жити в три-
кімнатній квартирі й отримувати 
субсидію тому, що зарплата в неї 
невелика? 

— Звичайно, так. Критерій для 
отримання субсидії лише один — 
дохід людини.

— Чи може розраховувати на 
субсидію людина, яка не має робо-
ти та перебуває на обліку у центрі 
зайнятості? 

— Постановою Кабміну від 28 
лютого 2015 року № 106 «Про удо-
сконалення порядку надання жит-
лових субсидій» з 1 травня 2015 року 
при призначенні субсидії скасовано 
обмеження щодо наявності у складі 
домогосподарства осіб працездатно-
го віку, які не працюють, не навча-
ються та не перебувають на обліку 
в центрі зайнятості як безробітні. 
При цьому для працездатних осіб, 
які не працюють та не мають відпо-
відно доходу, у розрахунок субсидії 
за кожний місяць включається мі-
сячний дохід на рівні прожиткового  
мінімуму, встановленого для пра-
цездатних осіб у відповідному пе-
ріоді. Для громадян, які одержують 
(одержували) допомогу з безробіття 
і мають право на отримання субси-
дії, у тому числі на підставі рішень 
комісій, під час визначення сукуп-
ного доходу осіб, зареєстрованих у 
житловому приміщенні, враховують 
фактичні розміри соціальних ви-
плат. 

— У зразку заповнення декла-
рації йдеться про те, що в разі по-
дання недостовірних відомостей 
про осіб, які зареєстровані в жит-
ловому приміщенні, їхні доходи 
та витрати, може бути відмовлено 
або припинено надання субсидії. 
Крім того, громадянину доведеть-
ся повернути надміру виплачену 
суму субсидії. Отож, мабуть, з боку 
державних структур передбачено 
якийсь контроль. У який спосіб він 
буде здійснюватися?

— Держава розраховує на те, що 
громадяни чесно подаватимуть всю 
інформацію, що стосується, зокре-
ма, видів доходу. Тож, якщо за відо-
мостями, які будуть вказані в декла-
рації, має бути надано субсидію, то 
її нададуть. Члени домогосподар-
ства дають згоду на обробку пер-
сональних даних про сім’ю, доходи 
та витрати. Пізніше, після призна-
чення субсидії, шляхом здійснення 
запитів до відповідних органів, ор-
гани соціального захисту населення 
здійснюватимуть перевірку. Якщо 
з’ясується, що надано неповні відо-
мості про доходи зареєстрованих 
у житловому приміщенні/будинку 
осіб, то надання раніше призначеної 
субсидії припиняється, а отримувач 
субсидії зобов’язаний буде поверну-
ти надміру виплачену суму субсидії. 

Спілкувалася Людмила ШИШКО

Депутат від «Народного фрон-
ту» Ігор Котвицький доопра-

цював свою декларацію за попере-
дній рік, доповнивши на рахунках 
у банках 970,92 мільйона гривень. 
Оновлену декларацію за 2014 рік 
він оприлюднив на сайті Верховної 
Ради в серпні. Завдяки згаданому 
майже мільярду депутат став офі-

ційно найбагатшим у парламенті. 
Крім того, збільшилася загальна 
сума його сукупного доходу з 26,06 
до 71,9 мільйонів гривень. Це ста-
лося через зростання доходу від 
дивідендів і відсотків. На питання, 
звідки взяв більше 900 мільйонів 
гривень, він порадив звернутися 
до його бухгалтера.

Депутат від «Народного фронту» 
«загубив» у декларації мільярд

У Львові засудили директора аптеки, яка 
продавала наркотики залежним

У Львові суд визнав винною в 
скоєнні кримінального пра-

вопорушення директора однієї з 
львівських аптек, яка суміщала цю 
посаду з посадою провізора. Про 
це інформує прес-служба ГУМВС 
України у Львівській області.

Жінка протягом тривалого 
часу реалізовувала без рецептів 
комбіновані лікарські препарати, 

що містять кодеїн. Клієнтами ди-
ректора-провізора були наркоза-
лежні особи.

За цим фактом було відкри-
то кримінальне провадження за 
ст. 320 (порушення встановлених 
правил обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин та їх ана-
логів) КК України.

Крім того, отримувач субсидії зобов’язаний буде повернути надміру виплачену йому суму 


