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БЕЗРОБІТНИХ БУДУТЬ ЗАЛУЧАТИ 
ДО ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ: 

ДЕТАЛІ ТРУДОВОЇ ПОВИННОСТІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Вони повинні виконуватися для:
• задоволення потреб ЗСУ та правоохоронних органів;
• забезпечення роботи критичної інфраструктури;
• функціонування національної економіки.
«Суспільно-корисні роботи можуть бути недобровільни-

ми (виконуватися в рамках трудової повинності). Трудову 
повинность уповноважено вводити військове командування 
разом із військовими адміністраціями (якщо створено) само-
стійно або із залученням органів виконавчої влади та місце-
вого самоврядування», – наголосив адвокат.

Горшенін розповів, що до суспільно-корисних робіт мо-
жуть бути залучені не лише безробітні, а й зайняті особи, за 
погодженням з роботодавцем та зі збереженням місця робо-
ти, а також студенти, самозайняті, зайняті в особистому се-
лянському господарстві.

Зазначимо, що ухилення від трудової повинності загрожує 
адміністративною відповідальністю у вигляді штрафу у розмі-
рі до 5100 грн. для громадян та 8500 грн. для посадових осіб.

За словами юристів, до таких видів робіт не можуть залу-
чати людей за наявності протипоказань за станом здоров’я. 
Також заборонено залучати:

• неповнолітніх осіб віком до 15 років включно;
• жінок, які виховують дітей віком до 3-х років;
• вагітних жінок, якщо виконання робіт може негативно 

вплинути на стан їх здоров’я.

ЯК ПОДАТИ ВІДОМОСТІ ПРО ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ?
Відомості про трудову діяльність в електронній формі може подати як страхувальник за працівників, так і сам працівник через 

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua):
• у вигляді копій документів, виготовлених шляхом сканування;
• в оцифрованому вигляді - шляхом створення запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи, до якого 

додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.
Скановані копії мають бути в кольоровому форматі з оригіналів документів та містити всі сторінки трудової книжки у хроноло-

гічному порядку та поля відповідних документів.
Подаються такі відомості з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису страхувальника або працівника, 

який надає таку інформацію.

Довідково: механізм подання роботодавцями і працівниками відомостей про трудову діяльність в електронній формі визначено 
Порядком подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує 
себе роботою самостійно, в електронній формі, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 12 березня 
2021 року № 11-1.

За інформацією ПФУ

Під час дії воєнного стану в Україні офіційно зареє-
строваних безробітних будуть залучати до різних видів 
громадських робіт за бажанням місцевої влади.

Як це буде працювати розповідає UBR.ua.

Раніше Центр зайнятості пропонував безробітним грома-
дянам вакансії, що відповідали освіті, кваліфікації та отри-
маному здобувачем досвіду на попередніх роботах.

Однак відтепер, на біржі праці будуть пропонувати ро-
боту за кваліфікацією лише у перші 30 днів з дня реєстрації 
безробітного.

Далі всі ці вимоги скасовуються і претенденту можуть 
пропонувати будь-яку роботу, яка не відповідає його профе-
сійним навичкам. Теж саме стосуватиметься і зарплати.

Відповідно до інформації, яку оприлюднили в уряді, без-
робітних можуть почати залучати по двом різним категоріям 
громадських робіт – суспільно корисним та суспільним (це 
вид на добровільних засадах).

Адвокат АТ «Чудовський та партнери» Леонід Горшенін 
розповів, що такі види робіт регулюється окремим Поряд-
ком, передбаченим для воєнного часу.
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До Верховної Ради внесено законопроєкт про заборону на 
виїзд чоловіків від 18 до 60 років під час військового стану. 
Наразі ця заборона діє лише на підставі указу Президента 
України. Нардепи хочуть доповнити ЗУ «Про порядок ви-
їзду з України і в’їзду в Україну громадян України» новою 
статтею. У ній має бути визначено, що громадянам України 
чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонено виїзд 
за межі України під час дії воєнного стану. Водночас вони 
мають право виїхати за межі України під час воєнного ста-
ну, якщо підпадають під норми абзаців 3 - 13 частини пер-
шої та абзацу другого частини третьої статті 23 ЗУ «Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Окрім цих осіб, 
право виїзду за межі України під час дії воєнного стану 
може бути надано іншим особам, визначеним Кабміном.

Віце-прем’єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій Ірина Верещук повідомила у Теле-
грам, що держава продовжує працювати над вирішенням 
проблем переселенців. Зокрема, Верховна Рада прийняла 
закон №7310, направлений на спрощення та пришвидшен-
ня видачі ВПО свідоцтв про народження та смерть. Також, 
Уряд прийняв постанову, яка спрощує та пришвидшує по-
становку ВПО на облік та отримання соціальних виплат. 
«Однак, ці та багато інших законодавчих змін були б не-
можливі без наших громадських організацій. Я знаю їх 
внесок, а вони знають як я їм вдячна. Маю визнати, що в 
основі багатьох кроків держави щодо ВПО лежать експерт-
ні знання та практичний досвід саме громадських органі-
зацій. Але, їх головний внесок – це небайдужість та відда-
ність справі. Щиро Вам дякую!» - написала Ірина Верещук.

Кабінет Міністрів визначив нові умови виплат по безробіт-
тю для українців, які виїхали з країни. Деталі повідомив 
прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Так, зокрема, 
за його словами, українці тепер втрачають статус та ви-
плати по безробіттю, якщо вони перебувають за кордоном 
понад 30 днів під час дії воєнного стану в країні. Також 
нагадуємо, що у додатку «Дія» з’явилася нова послуга 
для тих, хто втратив роботу через війну. Завдяки їй мож-
на оформити статус безробітного та отримувати допомогу.

Через повномасштабне вторгнення росії в Україні дове-
деться змінити правила призову в армію. Зараз розгляда-
ється кілька моделей майбутньої безпекової реформи ЗСУ, 
одна з них — як в Ізраїлі. Про це заявив Президент Воло-
димир Зеленський. За його словами, нова модель призову 
розглядатиметься та обговорюватиметься разом із громад-
ськістю. Зеленський додав, що вже зараз зрозуміло, що ба-
гато українців знатимуть, як воювати і поводитися зі збро-
єю.  «Як раніше, з погляду захисту нашої держави й армії, 
а також кількості військових, так уже не буде, і підхід буде 
змінено і для студентства тощо», — заявив президент. За-
значимо, що в Ізраїлі більшість майбутніх студентів при-
зиваються в армію або ж проходять альтернативну службу, 
а середній вік студента-першокурсника - близько 23 років.

На абітурієнтів, які проживають на окупованих територіях 
чи в регіонах, де точаться активні бої, цього року поширю-
ються квоти на вступ до вищих навчальних закладів. Про 
це повідомили у Херсонській міській раді. Зокрема, під дію 
цієї норми підпадають 66 громад на Донеччині, 51 – на Хар-
ківщині, 7 – на Дніпропетровщині, 37 – на Луганщині, 52 – 
у Запорізькій області, 49 – на Херсонщині, 24 – на Микола-
ївщині, 18 – на Сумщині. Вступники з цих регіонів зможуть 
стати студентами вишів без ЗНО – на основі іспитів. Націо-
нальний мультипредметний тест (НМТ) відбуватиметься у 
21 області України та в столиці, а також ще у 32 країнах сві-
ту. НМТ являє собою онлайн-тест, що складається з трьох 
блоків: української мови, математики та історії України. Пе-
редбачено проведення трьох сесій НМТ. Основна сесія НМТ 
стартує 18 липня. Нині триває другий етап підтвердження 
участі у тестуванні, коли учасник основної сесії тестування 
має остаточно визначитися з локацією проходження іспиту. 
Після 12 липня 2022 року кожен абітурієнт отримає запро-
шення, де буде зазначено дату, час і місце проходження НМТ.

В УКРАЇНІ ПЛАНУЮТЬ ЗМІНИТИ МОДЕЛЬВ УКРАЇНІ ПЛАНУЮТЬ ЗМІНИТИ МОДЕЛЬ
ПРИЗОВУ В АРМІЮПРИЗОВУ В АРМІЮ

ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ БУДЕ ПРОСТІШЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ БУДЕ ПРОСТІШЕ 
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ТА ОТРИМАТИ ВИПЛАТИЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ТА ОТРИМАТИ ВИПЛАТИ

УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ВИЇХАЛИ ЗА КОРДОН, УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ВИЇХАЛИ ЗА КОРДОН, 
ПОЗБАВЛЯТИМУТЬ ДЕЯКИХ СОЦВИПЛАТПОЗБАВЛЯТИМУТЬ ДЕЯКИХ СОЦВИПЛАТ

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ВНЗ З ОКУПОВАНИХ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ВНЗ З ОКУПОВАНИХ 
РЕГІОНІВ СКАСУЮТЬ ЗНОРЕГІОНІВ СКАСУЮТЬ ЗНО

ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що нормами п. 
286.2 ст. 286 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) вста-
новлено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) 
самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом 
на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до 
відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням 
земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за 
формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, 
з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. По-
дання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомі-
сячних декларацій. При поданні першої декларації (фактич-
ного початку діяльності як платника плати за землю) разом з 
нею подається витяг із технічної документації про норматив-
ну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг 
подається у разі затвердження нової нормативної грошової 
оцінки землі. Звертаємо увагу, що у разі використання витягів 
технічної документації про нормативну грошову оцінку зе-
мельних ділянок, що не відповідають вимогам ПКУ, необхід-
но уточнити суми податкових зобов’язань зі плати за землю.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ 
ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

ЗАБОРОНУ ВИЇЗДУ ЧОЛОВІКІВ ЗАКОРДОН ЗАБОРОНУ ВИЇЗДУ ЧОЛОВІКІВ ЗАКОРДОН 
ХОЧУТЬ ЗАКРІПИТИ ЗАКОНОДАВЧОХОЧУТЬ ЗАКРІПИТИ ЗАКОНОДАВЧО
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В УКРАЇНІ ЗМІНИЛИ ФОРМУЛУ 
РОЗРАХУНКУ СУБСИДІЇ ТА ПІЛЬГ НА 

ОПЛАТУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
В уряді вирішили змінити формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комуналки. Починаючи з травня і 

до кінця неопалювального періоду, українцям виплачуватимуть лише 16% субсидії та 29% пільг.

Так, з травня та на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії та 29% пільги, нарахованих у січні 2022 
року. Для порівняння – у квітні виплачували 43% субсидії та 59% пільги.

Зменшення виплат пов’язане з меншою сумою комунального рахунку (без опалення), та, ймовірно, з наслідками воєнного 
стану.

Ті, хто раніше не отримував субсидію, але зараз вона йому потрібна, може протягом двох місяців з початку неопалюваль-
ного (опалювального) сезону звернутися за її призначенням. Головне — встигнути подати заяву та необхідні документи до 
закінчення неопалювального (опалювального) сезону.

Це стосується претендентів двох категорій:
• Люди, які перебувають у складних життєвих обставинах;
• Власників житлових приміщень у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, 

Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві.

ПЕНСІЇ ТА СУБСИДІЇ ВИПЛАЧУВАТИМУТЬ 
ПО-НОВОМУ: 

ДЛЯ КОГО ПРИЗНАЧЕНО ЗМІНИ 
ТА ЯК ОТРИМУВАТИ ГРОШІ?

Змінено механізм отримання пенсій, субсидій та соцдопомог для людей, які перебувають у зоні бойових дій та на 
окупованих територіях.

Раніше виплати, які люди отримували на «Укрпошті», переводили до «Ощадбанку». Будь-якої миті, виїхавши з небезпеч-
них територій, гроші можна було забрати в банку.

Тепер в уряді, навпаки, вирішили переказувати виплати з банку на пошту. Так зроблять, якщо співпадуть три умови:
1. Нацбанк звернеться до Міністерства соцполітики або до Пенсійного фонду з відповідною заявою про неможливість 

виплат у конкретному районі.
2. Одержувач пенсії або соціальної допомоги, який проживає на цих територіях, за останні 60 днів не робив жодних ви-

даткових операцій зі своєї картки (не знімав і не витрачав гроші).
3. Одержувач пенсії або соціальної допомоги після 24 лютого 2022 року не звертався до Пенсійного фонду або органів 

соцзахисту щодо зміни способу виплати йому пенсії чи допомоги.

Ухвалене рішення явно не на користь людям.
Адже тепер усіх, хто зареєстрований на проблемних територіях та отримує соцвиплати через банк, можуть без їхньої згоди 

перевести на пошту.
Якщо протягом шести місяців не вдасться забрати свої гроші на пошті, то нарахування виплат пригальмують до з’ясування 

обставин.
З цього випливає, що згодом нарахування коштів багатьом людям повністю припиниться: гроші перестануть надходити на 

картку, а на пошті їх також не можна буде отримати.
Але якщо людина опиниться на підконтрольній Україні території, виплати, звісно, відновлять.
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ЯКЩО ВАШ БУДИНОК ЗРУЙНУВАЛИ, 
АБО ВИ ВИЇХАЛИ ЗА КОРДОН: 

КОЛИ ТРЕБА ПЛАТИТИ ЗА КОМУНАЛКУ ТА ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ
Чи будуть нараховувати оплату комуналки, якщо 

не користуєшся послугами, та за що треба сплачувати 
обов’язково.

Мільйони українців змушені були покинути свої домівки 
через повномасштабне вторгнення Росії, багато з них втрати-
ли своє житло.  

Однак громадяни, чиї домівки на щастя не знищили росій-
ські загарбники, продовжують отримувати рахунки за кому-
нальні послуги, і цікавляться, чи треба її сплачувати, та як це 
зробити, перебуваючи за кордоном.

Багато хто ставить собі запитання, чи можна не оплачувати 
комуналку, якщо через війну довелося виїхати, оскільки ни-
нішнє законодавство цього не передбачає.

Зараз діють певні пом’якшення, пов’язані з саме з роботою 
із заборгованістю, і з боржниками, тобто введено мораторій на 
нарахування штрафних санкцій на заборгованість, яка утвори-
лася, заборгованість щодо примусового припинення надання 
житлово-комунальних послуг у разі наявності заборгованості.

Проте, якщо дистанційно передавати показники лічильни-
ків, а це фактично – нулі, можна сплачувати лише абонплату, 
але цей платіж – обов’язковий, від нього позбавитись не ви-
йде.

«Сьогодні законодавство у цій сфері побудовано таким 
чином, що навіть в міжопалювальний період, коли послуга з 
постачання теплової енергії не надається, плата за абонент-
ські послуги за постачання теплової енергії так само нарахо-
вується і стягується», - говорить експерт.

А ось у тих, чиї будинки сильно постраждали від обстрі-
лів, ситуація зовсім інша. 

«Під час ліквідації наслідків обстрілів на місце події 
обов’язково запрошують представників всіх інженерних та 
комунальних служб, які пов’язані з обслуговуванням і утри-
манням будинку. Відповідно такі факти фіксуються на місці 
і без додаткових звернень, без додаткової інформації від на-
ших клієнтів ми робимо відповідні коригування і знімаємо ці 
будинки з нарахувань», - йдеться в коментарі.

Проте, якщо раптом комунікації вашого будинку пошко-
джені, але рахунок за послуги ви все ж отримали, звертай-
тесь напряму до постачальників послуг, вони повинні зроби-
ти перерахунок.

Або в електронному вигляді через форму зворотнього 
зв’язку, або через засоби електронного зв’язку, листом на 
адресу підприємства, або звернутися у будь який центр об-
слуговування. Нині працюють усі постачальники послуг, і 
для різних міст і підприємств – схема однакова.

Нагадуємо, розрахунки за спожиту електроенергію впали 
на 60%, а тому українців закликають сплачувати за можли-
вості рахунки.

За матеріалами ТСН
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Відповідно до закону пенсія в Україні виплачується щомісяця через відділення АТ “Укрпошта” або через банк. Спосіб 
виплати пенсіонер обирає самостійно. Обраний спосіб виплати або раніше обраний банк пенсіонер може змінити за власним 
бажанням. Для цього необхідно подати відповідну заяву.

Заява про зміну способу виплати пенсії подається пенсіонером особисто до органу Пенсійного фонду України або в елек-
тронній формі через вебпортал електронних послуг portal.pfu.gov.ua.

Як це зробити за допомогою вебпорталу? Наводимо покроковий алгоритм:
1. зайти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
2. у розділі “Щодо пенсійного забезпечення” обрати підрозділ “Внесення змін до пенсійної справи”;
3. обрати вкладку “Заява на зміну способу виплати пенсії”, заповнити усі обов’язкові поля та прикріпити скан-копії:
- паспорту;
- реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- реквізитів, наданих банком (у разі обрання виплати через банк).
Заяву зі скан-копіями документів необхідно підписати за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду України.

Пенсійний фондУкраїни 

ПРО ЗМІНУ СПОСОБУ ВИПЛАТИ ПЕНСІЇ

У ЯКОМУ РАЗІ ПЕНСІОНЕРУ 
ПРИПИНЯТЬ НАРАХОВУВАТИ ВИПЛАТИ

У Пенсійному фонді України роз’яснили положення законодавства щодо виплат людям, які отримали статус зниклих без-
вісти. «Людина отримує статус зниклої безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей, що містяться 
у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин», — зазначили у ПФУ. 

Після цього виплата визнаному зниклим безвісти пенсії припиняється та поновлюється лише після особистого звернення 
такої особи до органів Пенсійного фонду України. 

Якщо військовослужбовець потрапив у полон або зник безвісти, то за ним зберігаються виплати у розмірі посадового 
окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інші щомісячні додаткові види 
грошового забезпечення постійного характеру. Сім’ям таких військовослужбовців щомісяця мають виплачувати грошове за-
безпечення.

Запитання:
Чи буде перераховано пенсію військовому пенсіонеру, який вийшов на пенсію у 2018 році та продовжує працювати?

Відповідає Пенсійний фонд України:
Пенсійне забезпечення військовослужбовців визначається з урахуванням набутої вислуги років та грошового забезпе-

чення визначеного за останньою посадою на момент звільнення зі служби. Законодавством, що регулює питання пенсійного 
забезпечення колишніх військовослужбовців, не передбачено перерахунку пенсій з урахуванням страхового стажу, набутого 
після звільнення зі служби.

Розмір “військових” пенсій не залежить від тривалості страхового стажу. При цьому періоди роботи в цивільних організаці-
ях зараховуються до страхового стажу під час призначення пенсії за віком згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”.

Дане питання регулюється Законом України від 09.04.1992 № 2262-XII “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб” (зі змінами).

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЇ ВІЙСЬКОВОМУ 
ПЕНСІОНЕРУ, ЯКИЙ ПРОДОВЖУЄ ПРАЦЮВАТИ
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 ТЕМА НОМЕРА

Внаслідок військової агресії росії на початку черв-
ня в Україні вже було знищено або пошкоджено понад 
45 мільйонів квадратних метрів житлової нерухомості, 
і ця цифра кожен день зростає. Ще на початку березня 
президент Володимир Зеленський пообіцяв допомогу від 
держави всім громадянам, чиє майно постраждало вна-
слідок збройної агресії рф. Уряд продовжує розробляти і 
вдосконалювати єдиний механізм фіксації та оцінки вар-
тості збитків, а Верховна Рада вже прийняла за основу 
профільний законопроєкт, який, серед іншого, регулюва-
тиме порядок здійснення виплат.

Тож коли українці почнуть отримувати перші компенса-
ції, на які суми вони можуть розраховувати та що кожному 
постраждалому необхідно зробити вже сьогодні?

ЗА ЯКІ ОБ’ЄКТИ 
МОЖНА ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ
Згідно з прийнятим Верховною Радою у першому читанні 

рамковим законопроєктом (№7198), держава зобов’язується 
компенсувати українцям збитки як за готове, так і за недо-
будоване майно (за умови, якщо на будівництво об’єкта ви-
дано всі необхідні дозволи, а опорні конструкції та стіни вже 
зведено). Йдеться про оселі, дачні та садові споруди, спільне 
майно багатоквартирних будинків. 

На відшкодування можуть розраховувати:
• власники житлових приміщень;
• інвестори;
• члени житлово-будівельних кооперативів і спадкоємці 

перелічених осіб.

Компенсацію можуть отримати і юридичні особи, які во-
лодіють, управляють або інвестували у будівництво пошко-
дженої чи знищеної нерухомості.

Серед способів компенсації держава пропонує:
• перерахування грошей на рахунок заявника зі спеціаль-

ним режимом використання коштів;
• фінансування будівництва нового об’єкта нерухомості 

чи будівельних робіт із відновлення пошкодженого спільного 
майна багатоквартирного будинку.

ЯК ЗАФІКСУВАТИ ЗБИТКИ
Якщо ваші квадратні метри постраждали внаслідок бо-

йових дій, необхідно якнайшвидше зафіксувати цей факт і 
повідомити про нього органи влади. Сформувати та подати 
відповідну заяву можна трьома способами: з допомогою но-
таріуса, у центрі надання адміністративних послуг або дис-
танційно — з використанням системи «Дія». 

Донедавна такі повідомлення складалися у довільній 
формі, але 14 червня уряд затвердив єдиний стандарт довід-
ки, а кожен заявник почав отримувати цифровий документ, 
який підтверджує факт настання збитків. Далі необхідно че-
кати повідомлення про старт процедури оцінки розміру за-
вданої шкоди, а потім — початку виплат.

Аудит збитків по кожному окремому випадку здійсню-
ватиме комісія, яку повинні сформувати органи місцевого 
самоврядування. До її складу входитимуть фахівці, які про-
йшли відповідну атестацію (наприклад, інженери або буді-
вельники).

ЯК ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ 
ЗА ЗРУЙНОВАНЕ ЖИТЛО 

ТА ЯКІ ДЖЕРЕЛА 
ФІНАНСУВАННЯ МОЖЛИВІ?
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Комісія складатиме акт обстеження нерухомого об’єкта з 
висновком, який внесуть до Реєстру пошкодженого та знище-
ного майна. Основними показниками під час визначення за-
подіяної шкоди будуть, серед інших, вартість зруйнованого та 
пошкодженого житла, яке потребує відновлення, та фактичні 
витрати, здійснені для відновлення пошкодженого житлового 
фонду та об’єктів житлово-комунального господарства.

Єдину методику визначення розрахункової оцінки вартості 
збитків упродовж найближчих шести місяців повинне затвер-
дити Міністерство розвитку громад і територій за погодженням 
із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій. Згідно з нею, приміром, ціна пошкоджених дверей 
чи вікон визначатиметься, виходячи з уніфікованого показника, 
встановленого урядовцями, а не з їхньої фактичної вартості.

ЯКІ ТРУДНОЩІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ
Згідно зі згаданим законопроєктом, претендувати на ком-

пенсацію зможуть тільки громадяни України. Як адвокат, 
я бачу це однією з найбільш дискусійних норм документа, 
адже, за Конституцією, особи без громадянства та іноземці, 
що перебувають на території держави на законних підставах, 
користуються тими самим правами та свободами, що й укра-
їнські резиденти (за винятками, передбаченими у законодав-
стві та міжнародних договорах). Також депутати пропону-
ють встановити граничний розмір компенсації, який не має 
перевищувати вартості 150 кв. м за один об’єкт нерухомого 
майна. Виплати народні обранці пропонують здійснювати у 
порядку черговості надходження заяв, утім, пріоритет мати-
муть багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю першої та другої 
груп, учасники бойових дій, сім’ї загиблих (померлих) ве-
теранів війни. Рішення про надання компенсації приймати-
муть профільні комісії, які мають бути створені виконавчими 
органами місцевих рад. Очевидно, що перед голосуванням у 
другому читанні законотворці внесуть поправки до докумен-
та, тож наразі давати йому однозначні оцінки зарано.

Головна проблема у питанні виплати компенсацій за 
пошкоджене внаслідок агресії Російської Федерації майно 
громадян банальна: де взяти гроші? Від відповіді на нього 
залежать і терміни початку перших виплат, про які поки що 
не йдеться. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, 
сьогодні загальні збитки вже оцінюються у понад 40 млрд 
дол. І це при-
близна сума. 
Остаточну мож-
на буде вста-
новити тільки 
після завершен-
ня бойових дій. 
Голова уряду 
каже, що дер-
жава розраховує 
спрямувати на ці 
потреби арешто-
вані на Заході 
російські кошти, 
які у майбутньо-
му, ймовірно, 
буде передано 
на відбудову 
України.

Йдеться про близько 300 млрд дол. золото-валютних ре-
зервів російського центробанку, які вже заарештовано захід-
ними урядами. Утім, на сьогодні не існує єдиного юридич-
ного механізму, який дозволяв би швидко передати ці активи 
Україні, про що відверто заявили, наприклад, у Німеччині. На 
розробку та узгодження такого механізму можуть піти роки, 
але постраждалим українцям допомога потрібна вже зараз. 
Український уряд не має права просто чекати. Необхідно 
самостійно розробляти та пропонувати західним партнерам 
свої шляхи розв’язання цієї проблеми. Гроші на виплату ком-
пенсацій можна знайти й усередині країни. Президент уже 
підписав закон щодо санкцій, пов’язаний з активами окре-
мих осіб, які підтримують агресію проти України. За різни-
ми оцінками, вартість таких активів може перевищувати 10 
млрд дол. Принаймні частково ці гроші можуть спрямувати 
звичайним людям, чиє майно постраждало внаслідок війни. 
Та не санкціями єдиними.

Залучення грантів — ще один спосіб допомогти укра-
їнцям. Європейська комісія зафіксувала готовність надавати 
Україні позики, які не потрібно повертати, у проєкті відбудо-
ви України Rebuild Ukraine. Гранти видаються винятково під 
конкретні цілі, тому уряд і місцева влада повинні працювати 
над розробкою комплексних програм з відбудови пошкодже-
ного чи знищеного приватного майна. Окрім того, готовність 
сприяти відновленню українських міст уже висловили пред-
ставники кількох європейських держав. Україна повинна 
підкріпити це прагнення створенням усіх необхідних для 
такої роботи умов та якісно поглиблювати співпрацю з парт-
нерами у цьому напрямі.

Нинішня війна, яка позбавила багатьох українців домі-
вок, відкриває нові можливості перед владою західних ре-
гіонів держави. Сьогодні на території західних областей ви-
мушено опинилися мільйони людей, частині з яких нікуди 
повертатися. Перед переселенцями стоїть непростий вибір: 
лишатися на новому місці чи шукати кращої долі закордо-
ном. Цей колосальний людський потенціал не можна втрача-
ти. Необхідно залучати кредитні інструменти (які, до слова, 
вже надають українські банки) під будівництво якісного, дов-
гострокового житла, пріоритетне право на викуп якого мати-
муть внутрішні біженці. Можливо, саме коштом майбутніх 
компенсацій за втрачене майно. І хоч це суттєве навантажен-

ня на місцеві бюджети, 
але на довгій дистан-
ції таке рішення при-
несе очевидні виго-
ди для економічного 
потенціалу Західної 
України.

Українцям, які 
розраховують отри-
мати від держави ком-
пенсацію за знищене 
чи пошкоджене ро-
сіянами майно, нині 
можна порадити дві 
речі: вчасно зафіксу-
вати збитки та вірити 
у перемогу.

За інформацією
 ZN.UA
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ВІЙНА В УКРАЇНІ ЯК ШУКАТИ БЛИЗЬКИХ, 
ЯКІ ЗНИКЛИ 

ЧЕРЕЗ ВІЙСЬКОВІ ДІЇ?
Після вторгнення росії на територію України 

жителі нашої країни змушені покидати рідні до-
мівки, близьких, евакуюватися у безпечніші ре-
гіони, переховуватися у бомбосховищах та всіма 
можливими способами захищати свої життя.

Проте нерідко бувають випадки, коли зв’язок між рід-
ними губиться, а активні бойові дії не дають змогу осо-
бисто знайти близьку людину.

Що робити в таких випадках роз’яснює завідувач 
сектору «Косівське бюро правової допомоги» відділу без-
оплатної правової допомоги Коломийського  місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги  Сніжана Никифорак.

1. Куди звернутися у разі зникнення людини?
• зателефонуйте на гарячу лінії Національної поліції 

України 0800-50-02-02 або
• зверніться із письмовим запитом на електронну пошту 

rozshuk_znyklyh@police.gov.ua або
• здійсніть пошук на державній платформі «Розшук» 

Міністерства внутрішніх справ https://wanted.mvs.gov.ua/
searchbezvesti/ або

• скористайтеся чат-ботом t.me/poshuk_znyklyh

2. Яку інформацію необхідно надати поліції?
– Прізвище, ім’я, по батькові зниклої особи;
– опис зовнішності;
– опис особливих прикмет;
– регіон проживання;
– дата народження;
– дата зникнення.

3. Що робити, якщо людину не можливо знайти три-
валий час?

Згідно ст. 43 Цивільного кодексу України фізособа може 
бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одно-
го року в місці її постійного проживання немає відомостей про 
місце її перебування.

Відповідно до ст. 46 ЦКУ фізособа може бути оголошена 
судом померлою, якщо у місці її постійного проживання не-
має відомостей про місце її перебування протягом трьох років, 
а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй 
смертю або дають підставу припускати її загибель від певного 
нещасного випадку, – протягом шести місяців, а за можливості 
вважати фізособу загиблою від певного нещасного випадку або 
інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру – протягом одного місяця після завер-
шення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзви-
чайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Для визнання фізичної особи безвісно відсутньою або 
оголошення особи померлою необхідно звернутися до суду 
із відповідною заявою.

4. Самостійний пошук зниклих.
Ви самостійно можете здійснити пошук зниклих близь-

ких через телеграм-канали та чат-боти.
Телеграм-канал «Пошук зниклих» – один із найбільших 

ресурсів для пошуку людей і дітей, які зникли під час втор-
гнення росії. Можливий пошук за хештегами із назвами міст.

Телеграм-канал «Пошук Україна 2022» – пошук людей 
по всіх Україні. Заявку необхідно подати у Google-формі, яку 
отримають волонтери та бійці територіальної оборони.

Бот «Дитина не сама» – можна подати оголошення про 
розшук або повідомити про знайдену дитину.

Бот «Знайди рідних» – для пошуку рідних по всій Україні.
«ЗНАЙДИ БЛИЗЬКИХ»: гуманітарний проект україн-

ських журналістів з пошуку зниклих людей.

Окрім того, для пошуку рідних і близьких, які зникли, 
можна звернутися за номерами телефону або із повідомлен-
ням на електронну пошту до:

1) Служби розшуку Червоного Хреста України
• Київ (096) 304-43-75, (066) 250-99-57
• Львів (095) 250-12-74
• Харків (099) 206-54-93
• Дніпро (095) 250-11-81
• Краматорськ (095) 250-12-29
2) Служби Безпеки України
• (067) 650-83-32, (098) 087-36-01
• e-mail: united.centre.ssu@gmail.com
3) Національного інформаційного бюро
• гаряча лінія 1648
• для дзвінків з-за кордону +380 44 287 81 65
• e-mail: nib.uncp.info@gmail.com



7(142)/2022 р.липень

11

Військовий облік для жінок стартує з 01 жовтня 2022 
року. На облік можуть стати жінки молодші 60 років, та 
які не мають протипоказань через здоров’я та професія 
чи фах яких є у наказі Міноборони.

Чи будуть мобілізовувати військовозобов’язаних жінок 
роз’яснює «Адвокат Права».

Чи одразу мобілізують жінку, яка стала на військо-
вий облік?

Після того, як жінка стала на військовий облік, вона 
перебуває у запасі збройних сил, національної гвардії чи 
інших військових формувань Жінок, які перебувають на 
військовому обліку, можуть призвати на військову службу, 
залучити до виконання робіт із забезпечення оборони дер-
жави у воєнний час, в окремих випадках жінку можуть мо-
білізувати за найбільш дефіцитними військовими фахами 
до збройних сил чи інших складових сил оборони.

СЬОГОДНІ ПОТРЕБИ В ЗАГАЛЬНІЙ МОБІЛІЗАЦІЇ 
ЖІНОК НЕМАЄ!

Якщо жінка має неповнолітніх дітей чи можуть її 
призвати на військову службу?

Жінки, які мають неповнолітніх дітей (до 18 років), мо-
жуть бути призвані на військову службу ЛИШЕ за їхньої 
згоди та за місцем проживання.

Чи може жінка, яка стала на військовий облік, ви-
їхати за кордон?

Військовозобов’язані жінки під час воєнного стану НЕ 
МОЖУТЬ виїхати за межі України КРІМ ТИХ, хто не під-
лягає призову на військову службу під час мобілізації (стат-
тя 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мо-
білізацію»).

Чи може жінка відмовитись стати на військовий облік 
та від проходження військової служби?

Згідно з Законом України «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» жінки, придатні за станом здоров’я та віком, 
зі спеціальністю або професію, спорідненою з відповідною 
військово-обліковою спеціальністю повинні стати на облік.

Обов’язки військовозобов’язаних жінок
• Перебувати на військовому обліку за місцем про-

живання. У разі тимчасового вибуття за межі України бути 
за місцем консульського обліку в дипломатичних установах 
України.

• З’являтися за викликом до територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені 
в отриманих ними документах.

• Не змінювати місце проживання без дозволу вій-
ськового комісара, керівників СБУ або Служби зовнішньої 
розвідки після оголошення мобілізації та у воєнний час.

• Проходити медичний огляд та лікування.
• Проходити підготовку до військової служби, вій-

ськову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі.
• За 7 днів прийти до територіального центру для 

зняття з військового обліку, якщо треба змінити місце про-
живання, поїхати у відрядження, на навчання, у відпустку чи 
лікування (на більше, ніж три місяці за межі України). Також 
якщо змінюється місце проживання у межах міста, але в ін-
шому адміністративному районі.

• За 7 днів повідомляти органам, в яких перебува-
ють на військовому обліку, про зміну сімейного стану, стану 
здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, 
місця роботи та посади.

• У разі втрати військово-облікового документа негай-
но повідомити про це територіальний центр комплектування.

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ЖІНОК: 
ЧИ БУДУТЬ МОБІЛІЗОВУВАТИ 

ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ЖІНОК?
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ЯКА СУМА ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 
ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ДО СКЛАДУ ВИТРАТ ФОП?

Яка сума витрат на оплату праці найманих праців-
ників включається до складу витрат ФОП на загальній 
системі оподаткування?

ГУ ДПС у Дніпропетровській області інформує, що до пере-
ліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фі-
зичною особою – підприємцем від провадження господарської 
діяльності на загальній системі оподаткування належать, зокре-
ма, витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у 
трудових відносинах з таким платником податку, які включають 
витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та ін-
ших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у ви-
гляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, 
послуг), витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з 
договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша опла-
та у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовле-
ністю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються 
від оподаткування згідно з нормами розділу IV Податкового ко-
дексу України (далі – ПКУ)).

Норми передбачені п.п. 177.4.2 п. 177.4 ст. 177 ПКУ.
Підпунктом 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 ПКУ визначено, що 

доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) 
платнику податку відповідно до умов трудового договору 
(контракту) включаються до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку.

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати 
база оподаткування визначається як нарахована заробіт-
на плата, зменшена на суму страхових внесків до Накопи-
чувального фонду, а у випадках, передбачених законом, 
– обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсій-
ного фонду, які відповідно до закону сплачуються за раху-
нок заробітної плати працівника, а також на суму податко-
вої соціальної пільги за її наявності (п. 164.6 ст. 164 ПКУ).

Згідно з розділом III Порядку заповнення та подання по-
датковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – 
фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум 
нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Мініс-
терства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (у редакції наказу 
Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773), у графі 
3а «Сума нарахованого доходу» відображається нарахований 
дохід повністю, без вирахування податку на доходи фізич-
них осіб, страхових внесків до Накопичувального фонду, у 
випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових 
внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до 
закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника.

Таким чином, до складу витрат фізичної особи – під-
приємця на загальній системі оподаткування включа-
ється сума нарахованої заробітної плати без вирахувань.

ДЕРЖАВА НАДАСТЬ УКРАЇНЦЯМ БЕЗПОВОРОТНІ 
ГРАНТИ ДО 250 ТИС. ГРН НА НОВИЙ БІЗНЕС

Українці, які хочуть запустити новий бізнес, зможуть 
отримати безповоротні гранти до 250 тисяч гривень в 
межах нової урядової програми «єРобота». 

Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Будь-який українець, що має бізнес-план, і тверді наміри 
розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку 
держави. Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів за рік. 
Відповідно, бюджет програми на рік — 5 млрд грн. Ми говори-
мо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то по-
шив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, 
СТО, монтажні роботи тощо», — відзначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зауважив, що учасником програми може 
стати будь-який українець, який не працює на інших підпри-
ємствах та не веде інший бізнес.  Для отримання гранту, за 
його словами, треба буде подати заявку через портал Дія чи 
відділення «Ощадбанку», додавши до заявки бізнес-план.

«Протягом 10 робочих днів експерти «Ощадбанку» та Дер-
жавного центру зайнятості проведуть оцінку проекту, і якщо 
він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть пе-
рераховані на ваш рахунок», — зазначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що держава надаватиме 
грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. З цьо-
го рахунку, за його словами, можна буде купити обладнання, 
сировину, матеріали, закупити інструменти, частково опла-
тити оренду.

«Додатково нові підприємці зможуть отримати дешевий 
кредит за програмою «5-7-9» у розмірі до 2,5 млн грн. Це 
кошти на будівництво чи реконструкцію приміщень, на при-
дбання додаткового обладнання, фінансування оборотного 
капіталу», — зауважив Прем’єр-міністр.

Під час засідання Уряд затвердив ще дві програми для 
аграріїв у межах великого проекту грантової безповоротної 
підтримки нових бізнесів «єРобота». Загалом на три про-
грами держава виділить 16 млрд грн. Частину коштів на 
підтримку бізнесу виділять також іноземні партнери. Най-
ближчим часом Уряд затвердить програми безповоротної 
грантової підтримки у сфері переробки й IT.

За інформацією Урядового порталу
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Набула чинності Постанова Уряду № 702, якою затвер-
джено Порядок надання допомоги по частковому безробіттю.

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ?
Застраховані особи (працівники та ФОП) у разі втрати 

ними частини заробітної плати через зупиненням (скорочен-
ням) виробництва продукції (виконання робіт, надання по-
слуг) з причин економічного, технологічного характеру, ви-
никнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або 
воєнного стану, встановлення карантину.

ЯКІ УМОВИ 
- зупинення виробництва продукції не менш як 20 відсо-

тків чисельності працівників роботодавця;
- рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу 

ФОП, становить 30 і більше відсотків на місяць;
- відсутність у роботодавця або ФОП, яка є застрахованою 

особою, заборгованості із виплати заробітної плати та спла-
ти ЄВ або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування протягом шести місяців, що 
передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва про-
дукції (виконання робіт, надання послуг);

- сплата роботодавцем за кожного працівника або фізич-
ною особою — підприємцем, яка є застрахованою особою, 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування протягом останніх шести місяців, що передують 
місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробни-
цтва продукції (виконання робіт, надання послуг);

- роботодавець не є фондом соціального страхування.
ХТО НАДАЄ ДОПОМОГУ
Допомога по частковому безробіттю надається центром за-

йнятості за зверненням роботодавця або ФОП.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю 
здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відно-
сини. Важливо: допомога не виплачується співробітникам, які 
працюють за сумісництвом. Виплата не здійснюється працівни-
кові в період простою та відпустки без збереження заробітної 
плати і в разі призупинення трудових відносин.

ТРИВАЛІСТЬ ВИПЛАТИ
Допомога надається роботодавцям для виплати допомоги 

по частковому безробіттю працівникам, а також ФОП, які є за-
страхованими особами, на строк зупинення виробництва про-
дукції, але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 
36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
Роботодавець або ФОП подає до центру зайнятості заяву 

про надання допомоги по частковому безробіттю: 
- в електронній формі з цифровим підписом на адресу офі-

ційної електронної пошти центру зайнятості за місцем прова-
дження господарської діяльності;

- у паперовій формі — особисто до центру зайнятості.
Форма заяви затверджується ДЦЗ.
До заяви додають:
- роботодавець — відомості про працівників, у яких вини-

кло право на допомогу (згідно з Порядком, за формою згідно з 
дод 1);

- фізична особа — підприємець, яка є застрахованою осо-
бою та звертається по отримання допомоги, — відомості про 
себе за формою згідно з додатком 2.

У разі подання відомостей про себе та найманих працівни-
ків фізична особа — підприємець, яка є застрахованою особою, 
подає відомості за формами згідно з додатками 1 і 2. 

ДОПОМОГА ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ ДЛЯ 
РОБОТОДАВЦІВ: ПОРЯДОК, УМОВИ, ТРИВАЛІСТЬ
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ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УКРАЇНІ ХОЧУТЬ ЗВІЛЬНИТИ ВІД 
ОПЛАТИ ЗА ТИМЧАСОВЕ ЖИТЛО І КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №7507, що пропонує звільнити внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО) від оплати за проживання та комунальні послуги у місцях компактного поселення.

Чинний наразі закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» гарантує право на безоплатне тим-
часове проживання в модульних містечках, гуртожитках, будинках відпочинку та готелях за умови оплати ЖКГ і протягом 
шести місяців після набуття статусу ВПО.

Це означає, що за пів року власники тимчасового житла мають право вимагати плату за проживання та комуналку.
«Внутрішньо переміщені особи зіткнулися з проблемною ситуацією, коли власники (балансоутримувачі) майна, у якому 

вони тимчасово проживають, на підставі закону обмежують термін їх безоплатного тимчасового проживання і вимагають 
плату за спожиті житлово-комунальні послуги», – зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту.

Його автори нагадали, що незабаром буде шість місяців, як почалася війна і було створено місця компактного поселення, 
і тому виникнуть законні підстави вимагати у переселенців гроші.

Законопроєкт №7507 пропонує на період дії воєнного стану закріпити:
- безоплатне тимчасове проживання ВПО у місцях їхнього компактного поселення;
- безоплатне надання житлово-комунальних послуг у них;
- скасувати обмеження щодо строку безоплатного тимчасового проживання ВПО у місцях їхнього компактного поселення.

ГУ ДПС у Вінницькій області повідомляє, що з 1 липня 2022 року змінюється розмір прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб.  

Це встановлено нормами Закону України від 02 грудня 2021 року № 1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік».
Прожитковий мінімум – це показник, який враховується роботодавцями під час проведення індексації заробітних плат.
Тож з 01 липня 2022 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становитиме 2 600 гривень. Проте зміна роз-

міру прожиткового мінімуму не впливає на розрахунок, зокрема,  податкової соціальної пільги і єдиного податку. Також залиша-
ються без змін розміри мінімальної заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Які виплати збільшаться? 
Прожитковий мінімум від 1 липня 2022 року буде таким:
 2 508 грн — загальний показник на одну особу в розрахунку на місяць,
 2 201 грн — для дітей до 6 років,
 2 744 грн — для дітей від 6 до 18 років,
 2 600 грн — для працездатних осіб,
 2 027 грн — для осіб, які втратили працездатність.

Пенсії від 1 липня: 
Розмір мінімальної пенсії зросте на 93 гривні від 1 934 до 2 027 гривень.
Мінімальна пенсія шахтарів зросте на 279 гривень до 6 081 грн.
Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень до 4 084 гривень.
Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень до 20 270 гривень.

Також підвищений рівень прожиткового мінімуму стане причиною зростання таких видів соціальних виплат:
Допомоги по тимчасовому безробіттю;
Аліментів;
Декретних виплат;
Допомоги одиноким матерям;
Допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

УВАГА! З 1 ЛИПНЯ ВСТАНОВЛЕНО НОВИЙ РОЗМІР 
ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ
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Всеукраїнська громадська організація Всеукраїнська громадська організація 
«Правозахисна організація «СПІЛЬНА МЕТА»«Правозахисна організація «СПІЛЬНА МЕТА»

сайт: www.commongoal.org.ua

АНОНС: читайте в наступному номері

◘ СТРАХОВИЙ СТАЖ ДЛЯ ПЕНСІЇ?
    (Страховий стаж під час війни: як не втратити право на пенсію);
◘ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ
    (Права та обов’язки працівників під час воєнного стану: які зміни відбулись?);
◘ ВОЛОДІННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ
   (Порушення правил носіння та перевезення вогнепальної зброї: яка відповідальність)
            

ОБ’ЯВИОБ’ЯВИ··ІНФОРМАЦІЯІНФОРМАЦІЯ··ОГОЛОШЕННЯОГОЛОШЕННЯ··ПОВІДОМЛЕННЯПОВІДОМЛЕННЯ 

    Адвокат Печенкін Ігор Віталійович (20 років юридичної практики).
Кримінальне, Цивільне, Господарське право, виконавче провадження, трудові спори.

Позитивна практика захисту в кримінальних провадженнях; оскарження дій 
та/чи бездіяльності посадових осіб; виконання судових рішень; супроводження 
господарської діяльності; юридичний супровід та вирішення комплексних, 
в т. ч. кризових ситуацій у правовідносинах з партнерами; побудова та 
супроводження ведення  бізнесу; реєстрація юросіб, ГО, ЗМІ та політичних 
партій; майнові спори; інша правова допомога та консультації.

Телефон для зв’язку  (067) 850-86-36, електронна пошта: proky@ukr.net

Увага! Попередня консультація по телефону БЕЗКОШТОВНА!

ПОСЛУГИ АДВОКАТА ТА ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЗАХИЩАЄ ВАШІ ПРАВА В НАСТУПНИХ СФЕРАХ:

► ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ;  ► ПРАВА НА ОСВІТУ;   ► СВОБОДИ СЛОВА;                 

 ► ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ;    ► ЗЕМЕЛЬНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНАХ;

► ПРАВА НА ЗАКОННЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

   Нагадуємо читачам, що Ви можете надсилати свої запитання, 
а також актуальні та цікаві, з правової точки зору, теми на елек-
тронну пошту редакції: porady_urista@ukr.net  По можливості ми 
будемо надавати відповіді та публікувати їх на сторінках газети.
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Інформаційно-правовий портал «ПОРАДИ ЮРИСТА»Інформаційно-правовий портал «ПОРАДИ ЮРИСТА»
www.porady.org.uawww.porady.org.ua

УВАГА!УВАГА!
ПЕРЕДПЛАТА - 2022ПЕРЕДПЛАТА - 2022

НА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВУ ГАЗЕТУ

Шановні читачі!

Якщо вам цікава газета Ви можете оформити передплату

у всіх поштових відділеннях України за Каталогом видань ДП «Преса». 

  ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС  ГАЗЕТИ  ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС  ГАЗЕТИ  -  -  4980149801

30.06.2022 р. за організаційної підтрим-
ки Київської міської організації Товариства 
Червоного Хреста України та інформацій-
ної підтримки газети «Поради юриста» 
проведено першу гуманітарну акцію Благо-
дійного фонду «Єдине серце» (Пекін).

«Китай та Україна є історично дружніми 
партнерами. Наші народи завжди підтриму-
вали братню дружбу і китайці ніколи не за-
будуть допомогу з боку українських братів у 
критичний період історії Китаю ХХ століття.

Набагато важливіше і відповідальніше 
допомагати в найскладніші моменти, ніж 
просто розвивати та покращувати те, що вже 
природно розвивається та вдосконалюється. 
Коли війна прийшла до мирної та миролюб-
ної землі дружньої України, мільярд звичай-
них китайців співчуває кожному стражда-
ючому українцю. Тут не до політики, не до 

будь-яких власних інтересів. Є лише тисячі й мільйони дружніх сердець. Кожен китаєць, який думає про український народ і 
співчуває йому, хоче передати тепло свого серця нашим українським друзям. Ми намагаємось зробити це, зокрема, і через наш 
благодійний фонд «Єдине серце».

Наш фонд, за підтримки Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України та її голови Тетяни Іванівни 
Гоєнко провів благодійну акцію в Києві – роздачу продуктових наборів населенню, що знаходиться у зоні соціального ризику. 
Така гуманітарна робота триватиме далі та охоплюватиме інші регіони України – ті, де вона є найбільш необхідною.

Я хочу також висловити вдячність колективу газети «Поради юриста» за їхню інформаційну підтримку».

Ван Шуо, член правління благодійного фонду «Єдине серце» (Пекін)
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