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ВСТУПАЙ В ПРОФСОЮЗ
МЕТАЛЛУРГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ!
НАШ ПРОФСОЮЗ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, СПОСОБНАЯ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ!

Издание доступно для скачивания на нашем официальном сайте, а также на Facebook-странице и в Telegram-канале
НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА «ВМЕСТЕ ПРОФИНФО» ВЫХОДИТ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ

15 января этого года ремонтному цеху горного департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
исполнилось 25 лет. За это время структурное подразделение не раз изменяло своё название, 
реорганизовывалось, менялись его штатные расписания, но неизменными оставались отношение 
работников цеха к порученному делу, профессионализм и высокое качество производимых ими 
работ.
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 ДАТЫ

По словам начальника цеха Иго‑
ря Малого, цех ремонта оборудова‑
ния дробильных и  обогатительных 
фабрик был образован в  1996  го‑
ду, а  к  1998  году получил название 
управления капитальных и  текущих 
ремонтов оборудования (УКТРО).

– Тогда управление включало в се‑
бя четыре ремонтных цеха, – гово‑
рит начальник подразделения. – Так, 
ЦРО‑1 занимался ремонтом агломе‑
рационного оборудования, ЦРО‑2 – 
дробильных и  обогатительных фа‑
брик, ЦРО‑3 специализировался на 
ремонте энергетического оборудова‑
ния, вулканизации конвейерных лент, 
а  в  ЦМК изготовляли и  ремонтиро‑
вали детали из метала, что делают 
и  по сей день. Со временем, когда 
аглоцеха перешли в подчинение агло‑
доменного департамента, ЦРО‑1 был 
переведен в  ремонтное производ‑
ство, а в состав УКТРО в 2010 году 
перешел ремонтно‑ монтажный цех 
горного департамента.

Если говорить о трудовом коллек‑
тиве структурного подразделения, то 
в момент образования УКТРО и в не‑
сколько последующих лет он был 
одним из самых многочисленных на 
ГОКе – количество трудящихся до‑
стигало 1450 человек. В  2016  году 
часть ремонтного персонала была 
передана дробильным и  обогати‑
тельным фабрикам, поэтому количе‑
ство работников УКТРО уменшилось. 
А  в  2017  году с  тем же профилем 
работ структурное подразделение 
изменило своё название, штатное 
расписание, трансформировавшись 
в  ремонтный цех горного департа‑
мента. Сегодня в  нём трудятся 215 
человек, это в  основном слесари‑ 
ремонтники, электрогазосварщики, 
монтажники, электромонтеры, га‑
зорезчики и  представители других 
профессий.

В  разговоре и  начальник цеха, 
и председатель цехкома ПМГУ Елена 
Пантюх единодушно выразили надеж‑
ду на увеличение штата работников, 
так как РЦ хоть и не является основ‑
ным цехом по определению, однако 
является важным звеном всех про‑

изводственных процессов горного 
департамента. Ведь это мобильная 
и разнопрофильная служба, которая 
помогает содержать в  рабочем со‑
стоянии здания, сооружения, обо‑
рудование, конвейерный транспорт 
и многое другое. Для повышения ка‑
чества и эффективности работ в по‑
следнее время цех приобрел новый 
экскаватор, отбойные молотки с по‑
ниженной вибрацией для удобства 
работы, а  на этот год планируется 
приобретение грузопассажирского 
автомобиля, длинномерного прице‑
па и станка для алмазного бурения. 
Многое в  цехе делается и  для вне‑
дрения системы WCM (производство 
мирового класса).

Безусловно, к  25‑летию струк‑
турного подразделения в  трудовом 
коллективе отдают должное опыт‑
ным работникам, которые давно 
и  успешно трудятся в  ремонтном 
цехе. Это, в частности, электромон‑
тер Александр Рыбальченко, лабо‑
рант Валентина Сторчевая, началь‑
ник производственно‑ технического 
отдела Наталья Кучерява. С особой 
теплотой здесь вспоминают Любовь 
Афанасьевну Братченко, которая 
длительное время возглавляла це‑
ховый комитет профсоюза. А сегод‑
ня, по словам Е. Пантюх, наиболее 
активны в профсоюзной жизни Ольга 
Шакула, Наталия Сыпко, Константин 
Мамаев, Юрий Омельченко, Алек‑
сандр Рыбальченко.

Редакционная группа нашего из‑
дания побывала на юбилейном тор‑
жественном собрании, которое, раз‑
умеется, прошло с соблюдением всех 
противоэпидемических мер. Собрав‑
шихся приветствовали главный меха‑
ник горного департамента Константин 
Молявко, начальник ремонтного цеха 
Игорь Малый. От имени председате‑
ля первичной организации ПМГУ ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» Ната‑
льи Маринюк всех присутствующих 
с днём рождения цеха тепло поздра‑
вил председатель профкома горного 
департамента Виталий Торчило, кото‑
рый в своё время 12 лет отдал работе 
в  этом структурном подразделении. 

15 января этого года ремонтному цеху горного 
департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
(начальник цеха Игорь Малый, председатель цехкома 
ПМГУ Елена Пантюх) исполнилось 25 лет. За это время 
структурное подразделение не раз изменяло своё 
название, реорганизовывалось, менялись его штатные 
расписания, но неизменными оставались отношение 
работников цеха к порученному делу, профессионализм 
и высокое качество производимых ими работ.

Искренние поздравления прозвучали также из уст 
председателя цехкома профсоюза Елены Пантюх.

Ну, и  как же без наград? Их было много: 69 
человек получили Грамоты предприятия, горно‑
го департамента, Грамоты профкома ПО ПМГУ 
с  денежной премией, а  также подарки, отличия 
Ингулецкого районного в  городе совета. А  са‑
мой высокой награды была удостоена начальник 
производственно‑ технического отдела Наталья 
Кучерява – ей вручили нагрудный знак «Честь 
и гордость «АрселорМиттал Кривой Рог». Кроме 
того, каждый работник цеха к дню рождения свого 
структурного подразделения получил маленький 
презент – шоколадку.

Сергей СОЛОВЬЁВ

С 25-летием, ремонтный цех 
горного департамента!
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 ПРОФТЕЛЕГРАФ

Пов’язану з  цим ситуацію було 
розглянуто на засіданні Президії 
ФПУ, яке відбулося 14 січня 2021 ро‑
ку. Після її всебічного обговорення 
Президія прийняла Постанову, у якій 
вказано на неприпустимість підви‑
щення цін на природний газ, тарифів 

на електроенергію та комунальні по‑
слуги в умовах пандемії та низького 
рівня доходів населення.

Як відзначає офіційний сайт ПМГУ, 
в цій Постанові були враховані про‑
позиції Профспілки металургів 
і  гірників, з якими виступив Голова 
профспілки Рябко О. І. 

Постанова, яка містить конкретні 
вимоги та пропозиції до влади що‑
до недопущення необґрунтовано‑
го зростання цін на природний газ 
та тарифів на електричну енергію 
і  комунальні послуги, передбачає, 
що у разі відсутності на них відпо‑
відного реагування з  боку держа‑
ви у термін до 01.02.2021 року ФПУ 
має визначити необхідні подальші 
колективні дії, спрямовані на захист 
прав та інтересів членів профспілок 
та їхніх сімей.

Влада має почути 
вимоги профспілок
Як відомо, новий рік 
в Україні розпочався 
з протестів громадян 
проти збільшення для 
населення ціни на 
природний газ та тарифів 
на електроенергію 
і комунальні послуги.

Вказаний документ передбачає, що пар‑
ламент має рекомендувати уряду, крім вве‑
дення мораторію, розробити та внести на 
розгляд Верховної Ради зміни до Держав‑
ного бюджету на 2021 рік щодо виділення 
достатнього розміру коштів для покриття 
потреби у  пільгах та субсидіях соціально 
незахищених верств населення.

Також народні депутати вимагають здій‑
снити перевірку законності та обґрунто‑
ваності збільшення вартості енергоносіїв, 
встановленої відповідно до актів Кабінету 
міністрів України та Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг.

Пропонують 
запровадити 
мораторій
Як інформує офіційний сайт 
ФПУ, у Верховній Раді України 
групою народних депутатів 
було зареєстровано проект 
парламентської постанови про 
звернення до Кабінету Міністрів 
України щодо скасування 
необґрунтованого збільшення 
вартості енергоносіїв та 
введення мораторію терміном 
на 1 рік на підвищення тарифів 
на енергоносії.

 РІШЕННЯ УРЯДУ

Вказане рішення має призвести до 
зниження вартості газу для населен‑
ня в середньому на 30%, а для частини 
споживачів це зменшення становитиме 
майже 40%. Такі цифри навів Прем’єр‑
міністр Денис Шмигаль під час позачер‑
гового засідання уряду 18 січня.

Крім того, Денис Шмигаль повідомив, що 
надалі уряд зобов’яже усі газопостачальні 
компанії представити свої річні продук‑
ти для населення, щоб люди змогли 
підписати річний контракт та завдяки то‑
му заздалегідь розуміти ціни у рахунках 
до сплати на протязі року та відповідно 
планувати власний бюджет.

Прем’єр‑міністр також наголосив, що 
ті громадяни, які наразі мають річні кон‑
тракти з газопостачальниками з ціною на 
газ нижче за 6,99 грн/кубометр і надалі 
отримуватимуть газ за ціною, вказаною 
в контракті.

Під час чергового засідання Кабінету 
Міністрів 20 січня Прем’єр‑міністр зазна‑
чив, що усі газопостачальні компанії вже 
цієї весни мають представити населенню 
свої річні продукти. Він також позитивно 
оцінив рішення НКРЕКП обмежити макси‑
мальний тариф на розподіл газу на рівні 
1,79 грн за кубічний метр.

Глава уряду також повідомив, що Ан‑
тимонопольний комітет відкрив 6 справ 
проти газопостачальних компаній‑ 
монополістів, які, за його словами, не‑
справедливо підняли ціни для людей. Він 
висловив сподівання, що АМКУ перевірить 
й інші компанії та доведе справу до кінця 
із відповідними рішеннями.

Встановлено граничну ціну на газ
Як повідомляє Урядовий портал, Кабінет Міністрів України 18 січня 
2021 року ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на 
газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн. за кубометр. Як 
зазначається, така ціна буде діяти до завершення опалювального 
сезону або до завершення карантину.

 НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

Федерація профспілок  
України наголошує на 

неприпустимості підвищення  
цін на природний газ, тарифів 

на електроенергію та 
комунальні послуги в умовах 

пандемії та низького рівня 
доходів населення.
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 ЯЗЫКОМ ЦИФР

Продукты питания за 
прошлый год подорожали 
в  среднем на 5,2%. Но не‑
которые – намного больше. 
Например, сахар стал доро‑
же на 47,7%, яйца – на 30%, 
масло растительное – на 
21,7%, фрукты – на 12,9%, 
хлеб и хлебобулочные изде‑
лия – на 9,7%. Подешевели из 
продуктов только овощи – на 
12,1%.

Не обошлось без заметно‑
го подорожания и  в  сфере 
жилищно‑ коммунальных ус‑
луг. Так, стоимость природ‑
ного газа для его потреби‑
телей выросла аж на 56,3%. 
Холодное водоснабжение 
подорожало на 18,5%, услу‑
га канализации – на 16,5%.

В  сфере транспорта на 
10,5% снизилась стоимость 
горюче‑ смазочных материа‑
лов, но при этом пассажир‑
ские перевозки автотран‑
спортом стали дороже на 
3%, а проезд для пассажи‑
ров по железной дороге по‑
дорожал на 6,1%.

А  вот на одежду и  обувь 
цены снизились, соответ‑
ственно, на 7,2% и 7,5%.

СТРАНА

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ИНФЛЯЦИИ: 

ДЕКАБРЬ 2020 Г. 
К НОЯБРЮ 2020 Г.

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ИНФЛЯЦИИ: 

ДЕКАБРЬ 2020 Г. 
К ДЕКАБРЮ 2019 Г.

Украина 0,9% 5,0%

Российская 
Федерация 0,8% 4,9%

Беларусь 1,2% 7,4%

Казахстан 0,9% 7,5%

Молдова 0,3% 0,4%

Эстония 0,0% ‑ 0,8%

Латвия 0,0% ‑ 0,5%

Грузия ‑ 1,0% 2,4%

Турция 1,3% 14,6%

Польша 0,1% 2,3%

Чехия ‑ 0,2% 2,3%

Франция 0,2% 0,0%

Швейцария ‑ 0,1% ‑ 0,8%

Италия 0,3% ‑ 0,1%

Рост цен в 2020 году
Согласно официальным данным Госстата 
Украины, инфляция в нашей стране по 
итогам минувшего года (в отношении 
декабрь к декабрю предшествующего 
года) составила 5%. В том числе за декабрь 
2020 года в сравнении с ноябрём уровень 
потребительских цен вырос на 0,9%.

 СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Следует отметить, что несмотря на не‑
которое повышение с декабря 2020 года 
официальной величины этого базового 
социального стандарта, установленной 
на законодательном уровне, в указанном 
месяце сохранилось её существенное от‑
ставание от фактического размера про‑
житочного минимума, рассчитанного, ис‑
ходя из существующего уровня цен. Об 
этом даёт наглядное представление при‑
ведённая таблица.

В декабре 2020‑го года также было от‑
мечено отставание от фактического про‑
житочного минимума для трудоспособ‑
ных лиц размера минимальной заработ‑
ной платы. «Минималка», составляющая 
на то время 5000 грн., оказалась ниже 
декабрьского прожиточного минимума на 
113 грн.

А вот разрыв между минимальной пен‑
сией и фактическим прожиточным мини‑
мумом для лиц, утративших трудоспособ‑
ность, вообще, составил аж 1601 грн.

Страницу подготовил Виктор БЕЛИК

Каким был прожиточный минимум 
в ценах декабря минувшего года
Минсоцполитики опубликовало данные о фактическом 
размере прожиточного минимума для основных социальных 
и демографических групп населения нашей страны в ценах 
декабря прошлого года.

Согласно данным Госстата 
Украины, в 2020 году в нашей 
стране наибольший рост цен (в 
отношении декабрь к декабрю 
предшествующего года) был 
зафиксирован в Черкасской области. 
Цены там выросли на 5,9%.  
В тройку лидеров по росту цен 
попали также Волынская область 
и Киев. В этих регионах годовая 
инфляция составила 5,8%.

А  вот меньше всего уровень цен под‑
нялся в Винницкой области – на 2,9%. До‑
статочно скромно – на 3,7% – выросли це‑
ны также в Полтавской и Тернопольской 
областях.

В  Днепропетровской области цены 
поднялись на 4,5%, что ниже показателя 
инфляции в целом по стране. Больше все‑
го в нашей области за год выросли цены 
в сфере образования – на 21%. Это, кста‑
ти, почти рекорд Украины. Более высокий 
рост цен в  сфере образования был от‑
мечен только в Черновицкой области. Там 
образование подорожало на 28,6%, в то 
время как в среднем по стране – на 13,9%.

Продукты питания (включая безалко‑
гольные напитки) больше всего подоро‑
жали на Волыни – на 7,3%, энергоноси‑
тели и жилищно‑ коммунальные услуги – 
в Закарпатье – на 22%, а транспорт боль‑
ше всего подорожал в Киеве – на 8,4%.

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

ФАКТИЧЕСКИЙ 
В ЦЕНАХ ДЕКАБРЯ 

2020 Г., ГРН.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННЫЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ  

НА ДЕКАБРЬ 2020 Г., ГРН.

ОТКЛОНЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО 

РАЗМЕРА ОТ 
ФАКТИЧЕСКОГО 

В ДЕКАБРЕ 2020 Г., ГРН.

В среднем  
на одно лицо 4546* 2189 ‑2357

Для детей в возрасте 
до 6 лет 3715 1921 ‑1794

Для детей в возрасте 
от 6 до 18 лет 4561 2395 ‑2166

Для трудоспособных 
лиц 5113* 2270 ‑2843

Для лиц, утративших 
трудоспособность 3370 1769 ‑1601

* – с учётом суммы обязательных платежей – налогов и сборов

Ситуация 
в регионах
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За інформацією офіційного сайту Міністерства соціальної політики України

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ (ДАЛІ – ПМ) З 1 СІЧНЯ З 1 ЛИПНЯ З 1 ГРУДНЯ

В розрахунку на місяць на одну особу 2189 2294 2393

Для дітей віком до 6 років 1921 2013 2100

Для дітей віком від 6 до 18 років 2395 2510 2618

Для працездатних осіб 2270 2379 2481

Для осіб, які втратили працездатність 1769 1854 1934

Мінімальна заробітна плата 6000 6000 6500

Мінімальна пенсія 1769 1854 1934

Мінімальна пенсія для осіб, які мають повний страховий стаж (30/35 років) 

віком від 65 років 2400 2400 2600

віком від 60 до 65 років 2100 2100 2100

Мінімальна пенсія для осіб, які мають страховий стаж 20/25 років

віком від 75 років 1769 2500 2500

віком від 80 років 2600 2600 2600

Мінімальна допомога по безробіттю застрахованим особам,  
у яких розмір виплат залежить від страхового стажу

1800 1800 1800

Мінімальна допомога по безробіттю особам, виплати яким 
призначаються без урахування страхового стажу

650 650 650

Допомога на поховання для безробітних 2189 2294 2393

Допомога на поховання для працюючих та членів їх сімей 4100 4100 4100

Допомога при народженні дитини 41280 41280 41280

одноразова виплата 10320 10320 10320

щомісячна виплата 860 860 860

Допомога на дітей одиноким матерям (максимальний розмір)
(100% відповідного 

ПМ)
(100% відповідного 

ПМ)
(100% відповідного 

ПМ)

до 6 років 1921 2013 2100

від 6 до 18 років 2395 2510 2618

від 18 до 23 років (за умови навчання) 2270 2379 2481

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням  
(максимальний розмір):

(250% відповідного 
ПМ)

(250% відповідного 
ПМ)

(250% відповідного 
ПМ)

до 6 років 4802,50 5032,50 5250,00

від 6 до 18 років 5987,50 6275,00 6545,00

Допомога на дітей з інвалідністю, які перебувають під опікою чи піклуванням 
(максимальний розмір):

(350% відповідного 
ПМ)

(350% відповідного 
ПМ)

(350% відповідного 
ПМ)

до 6 років 6723,50 7045,50 7350,00

від 6 до 18 років 8382,50 8785,00 9163,00

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

для працездатних осіб (35% ПМ для працездатних осіб) 794,50 832,65 868,35

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю  
(100% ПМ для осіб, які втратили працездатність)

1769 1854 1934

для дітей віком
(130% відповідного 

ПМ)
(130% відповідного 

ПМ)
(130% відповідного 

ПМ)

до 6 років 2497,30 2616,90 2730,00

від 6 до 18 років 3113,50 3263,00 3403,40

від 18 до 23 років (за умови навчання) 2951,00 3092,70 3225,30

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від  
сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 
проживання їх невідоме (максимальний розмір)

(50% відповідного 
ПМ)

(50% відповідного 
ПМ)

(50% відповідного 
ПМ)

до 6 років 960,50 1006,50 1050,00

від 6 до 18 років 1197,50 1255,00 1309,00

Державна соціальна допомога

особам з інвалідністю з дитинства  І групи з надбавкою на догляд:

‑ підгрупа А 5307,00 5562,00 5802,00

‑ підгрупа Б 3538,00 3708,00 3868,00

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи 1769 1854 1934

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи 1769 1854 1934

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію,  
але досягли пенсійного віку, встановленого законом

1769 1854 1934

 КОРИСНО ЗНАТИ

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ,
що діють в Україні у 2021 році (грн.). 
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Урядом прийнято постанови Кабінету 
Міністрів України від 16.12.2020 № 1282 та 
від 23.12.2020 № 1324, якими внесено змі‑
ни до Положення про порядок призна‑
чення житлових субсидій, Положення про 
Єдиний державний автоматизований ре‑
єстр осіб, які мають право на пільги, По‑
рядку призначення і  виплати державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям, Порядку призначення і  виплати 
державної допомоги сім’ям з дітьми, По‑
рядку обчислення середньомісячного су‑
купного доходу сім’ї (домогосподарства) 
для усіх видів державної соціальної до‑
помоги, «Про встановлення державних 
соціальних стандартів у сфері житлово‑ 
комунального обслуговування», якими 
передбачено наступне:

ЖИТЛОВА СУБСИДІЯ  
МОЖЕ ПРИЗНАЧАТИСЯ:

• на загальних підставах особам, які 
набули право власності на житло про‑
тягом 12 місяців перед зверненням за 
призначенням субсидії, зокрема, шля‑
хом успадкування, та особам, які не 
мають доходів і відповідно до законо‑
давства звільнені від сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове дер‑
жавне соціальне страхування (фізичні 
особи – підприємці, які обрали спро‑
щену систему оподаткування – плат‑
ники єдиного податку першої групи);

• за рішенням комісії домогосподар‑
ствам, у складі яких є особи, що офі‑
ційно працюють за кордоном у  краї‑
нах, з якими Україною не укладено до‑
говорів про соціальне забезпечення, 
або перебувають за кордоном у період 
догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку за умови документаль‑
ного підтвердження шляхом надання 
легалізованих в Україні документів на‑
буття страхового стажу в інших краї‑
нах або факту догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку.

ЖИТЛОВА СУБСИДІЯ  
НЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ:
якщо загальна площа житлового примі‑

щення перевищує 130 кв. метрів для квар‑
тир у багатоквартирному будинку, 230 кв. 
метрів для індивідуальних будинків (крім 
житлових приміщень дитячих будинків 
сімейного типу, прийомних сімей, бага‑
тодітних сімей, сімей, у яких на початок 
місяця, з  якого призначається субсидія, 
проживають троє і більше дітей, з ураху‑
ванням тих, над якими встановлено опіку 
чи піклування).

Крім того, скасовано застосування гра‑
ничного місячного соціального нормативу, 
в межах якого держава надає громадянам 
пільги або субсидії на оплату комунальних 
послуг для дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей, а також сімей, 
в якого проживають троє і більше дітей, 
враховуючи тих, над якими встановлено 
опіку чи піклування.

Також передбачена можливість 
призначення на загальних 

підставах житлових субсидій, 
державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям та 
допомоги на дітей одиноким матерям, 

особам, яким надається допомога 
по частковому безробіттю на період 
карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID‑19, 

спричиненої коронавірусом SARS‑
CoV‑2, відповідно до статті 47–1 Закону 

України «Про зайнятість населення», 
без вимоги обов’язковості сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування 

у розмірі, не меншому від мінімального, 
сумарно протягом трьох місяців 

у періоді, за який враховуються доходи, 
при призначенні цих видів державної 

допомоги.

Відтепер до середньомісячного сукуп‑
ного доходу осіб, яким надаються дер‑
жавні допомоги, розмір призначеної їм 
житлової субсидії на оплату житлово‑ 
комунальних послуг, придбання твердого 
палива та скрапленого газу, враховувати‑
ся не буде.

Для призначення житлової субсидії осо‑
ба подає до органу соціального захисту 
населення заяву про призначення та на‑
дання житлової субсидії у грошовій формі 
та декларацію про доходи і витрати осіб, 
які звернулися за призначенням житлової 
субсидії, за встановленими формами.

Заяви з необхідними документами при‑
ймаються від громадян структурними під‑
розділами з питань соціального захисту 
населення районних держадміністрацій 
у разі надіслання їх поштою або в елек‑
тронній формі (через офіційний веб‑сайт 
Мінсоцполітики, інтегровані з ним інфор‑
маційні системи органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування або 
Єдиний державний веб‑портал електро‑
нних послуг).

У разі виникнення питань щодо оформ‑
лення житлової субсидії, пільг, державних 
соціальних допомог просимо звертатися 
до управління праці та соціального за‑
хисту населення виконкому Металургійної 
районної у  місті ради за адресою: пр‑т 
Металургів, буд. 16, каб. 108, або по теле‑
фону 0973920336, 0684991413.

Марина Тарасенко, начальник відділу 
прийому громадян Управління праці та 

соціального захисту населення виконкому 
Металургійної районної у місті ради

 СОЦЗАХИСТ

Можливості оформлення 
житлової субсидії, пільг та 
державних соціальних допомог
Головним механізмом забезпечення соціального захисту 
населення при оплаті житлово- комунальних послуг є програма 
житлових субсидій, яка діє в Україні вже понад 20 років.  
Завдяки програмі житлових субсидій малозабезпечені громадяни 
оплачують не повну вартість житлово- комунальних послуг,  
а лише її частину, яка залежить від розміру середньомісячного 
сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу. 
Що менші доходи домогосподарства, то меншою  
є частка обов’язкової плати за житлово- комунальні послуги.
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Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу 
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном +38 067 638 32 38

Реєстрація або зняття з реєстрації 
здійснюється щодо особи, яка:
1) пройшла автентифікацію з викорис‑

танням інтегрованої системи автентифіка‑
ції, кваліфікованого електронного підпису 
або інших засобів електронної ідентифі‑
кації, які дають змогу однозначного вста‑
новлення особи;

2)  має паспорт громадянина України 
у формі картки;

3) реєструє місце проживання:
• за адресою житла, відомості про яке 

внесені до Державного реєстру ре‑
чових прав на нерухоме майно, та за 
умови, що особа є власником (спів‑
власником) зазначеного житла або 
отримала електронну згоду на реє‑
страцію місця проживання від власни‑
ка (співвласників) зазначеного житла, 
а також за відсутності обтяжень речо‑
вих прав на зазначене житло;

• за наявним у реєстрі територіальної 
громади зареєстрованим місцем про‑
живання батьків чи одного з них, як‑
що особа є неповнолітньою (віком від 
14 до 18 років);

4)  реєструє, знімає з  реєстрації місце 
проживання в  реєстрах територіальних 
громад, які здійснюють електронну ін‑
формаційну взаємодію з єдиною інформа‑
ційною системою МВС. У разі реєстрації 
місця проживання з одночасним зняттям 
з реєстрації місця проживання за попере‑
дньою адресою електронна інформаційна 
взаємодія з реєстром територіальної гро‑
мади попереднього місця проживання не 
вимагається.

Заява формується заявником на 
Єдиному державному веб-порталі 
електронних послуг «Портал Дія»  
(далі – Портал Дія) після проходження 
ним автентифікації.

У заяві зазначаються прізвище, власне 
ім’я, по батькові (за наявності), стать, дата 
і  місце народження, громадянство, уні‑
кальний номер запису в Єдиному держав‑
ному демографічному реєстрі, реквізити 
документа, що посвідчує особу (вид, но‑
мер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, 
що видав, строк дії), контактні дані (номер 
телефону та/або адреса електронної по‑
шти), адреса реєстрації/зняття з реєстра‑
ції, адреса попереднього місця проживан‑

ня (якщо реєстрація/зняття з реєстрації 
здійснюються не одночасно).

У  разі коли заявник не є одноосібним 
власником житла, у  заяві також зазна‑
чається інформація про власника (спів‑
власника) житла, а саме: прізвище, власне 
ім’я, по батькові (за  наявності), унікаль‑
ний номер запису в Єдиному державно‑
му демографічному реєстрі (за наявності), 
реквізити документа, що посвідчує особу 
(вид, серія, номер, дата видачі, уповнова‑
жений суб’єкт, що видав, строк дії), реє‑
страційний номер облікової картки плат‑
ника податків згідно з  Державним реє‑
стром фізичних осіб – платників податків 
або інформація про відмову від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмов‑
ляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника подат‑
ків та офіційно повідомили про це відпо‑
відному контролюючому органу і  мають 
відмітку у паспорті громадянина України 
про право здійснювати будь‑які плате‑
жі за серією та/або номером паспорта), 
адреса електронної пошти. Відомості за‑
повнюються окремо щодо кожного влас‑
ника (співвласника) житла.

Для неповнолітніх осіб, які 
реєструються за місцем проживання 
своїх батьків чи одного з них, у заяві 
додатково зазначаються:

• серія та номер свідоцтва про наро‑
дження (відомості про дату видачі та 
найменування органу, який його видав, 
отримуються шляхом електронної ін‑
формаційної взаємодії з використанням 
засобів Державного реєстру актів ци‑
вільного стану);

• прізвище, власне ім’я, по батькові 
(за наявності) батьків чи одного з них, 
за адресою яких (якого) здійснюється 
реєстрація місця проживання. У  ра‑
зі зміни прізвища, імені, по батькові 
(за наявності) батьків чи одного з них 
зазначається попереднє прізвище, 
ім’я, по батькові (за наявності), а також 
реквізити документа, що посвідчує та‑
ку зміну (вид, серія, номер, дата вида‑
чі, уповноважений суб’єкт, що видав) 
(отримуються шляхом електронної ін‑
формаційної взаємодії з використанням 
засобів Державного реєстру актів ци‑
вільного стану).

Для призовників та військово-
зобов’язаних у заяві додатково 
зазначаються:

• окремий номер запису в Єдиному дер‑
жавному реєстрі військовозобов’язаних 

(далі – Реєстр військовозобов’язаних) 
у разі, коли відомості про призовника 
або військовозобов’язаного включе‑
ні до Реєстру військовозобов’язаних, 
зокрема дані про окремий номер за‑
пису в Реєстрі військовозобов’язаних, 
зазначені за встановленою формою 
у військово‑ обліковому документі (по‑
свідченні про приписку до призовної 
дільниці (для призовників), військово‑
му квитку або тимчасовому посвідченні 
(для військовозобов’язаних);

• дата взяття на військовий облік та/або 
зняття з  військового обліку, наймену‑
вання районного (міського) військово‑
го комісаріату, де особа перебуває та/
або перебувала на зазначеному обліку, 
а щодо військовозобов’язаних – також 
серія та номер військово‑ облікового 
документа, військове звання та 
військово‑ облікова спеціальність у ра‑
зі, коли відомості про призовника або 
військовозобов’язаного не включені до 
Реєстру військовозобов’язаних, зокре‑
ма у військово‑ обліковому документі не 
зазначені за встановленою формою да‑
ні про окремий номер запису в Реєстрі 
військовозобов’язаних.
Електронна згода на реєстрацію місця 

проживання від власника (співвласників) 
житла зазначається у заяві під час її фор‑
мування. Оплата адміністративного збору 
за реєстрацію/зняття з  реєстрації здій‑
снюється за допомогою програмних засо‑
бів Порталу Дія під час формування заяви 
перед її поданням. При цьому документ, 
що підтверджує сплату адміністративного 
збору, до заяви не додається.

Складення та/або подання  
будь-яких інших заяв чи відомостей  
для реєстрації/зняття з реєстрації  
не вимагається.

Заява надсилається через єдину інфор‑
маційну систему МВС до органу реєстра‑
ції, який у день надходження заяви або на 
наступний робочий день у разі, коли заява 
надійшла у неробочий час або за годину 
до закінчення робочого часу, здійснює 
реєстрацію/зняття з реєстрації або при‑
ймає рішення про відмову у  реєстрації/
знятті з реєстрації (далі – рішення про від‑
мову) в  установленому законодавством 
порядку.

Розбіжності у відомостях, поданих для 
реєстрації/зняття з реєстрації, які вини‑
кли у зв’язку із зміною в установленому 
порядку найменування вулиць (проспек‑
тів, бульварів, площ, провулків, кварталів 
тощо), адміністративно‑ територіальних 
одиниць, не є підставою для відмови у ре‑
єстрації/знятті з реєстрації. У такому разі 
орган реєстрації здійснює реєстрацію/
зняття з реєстрації за адресою, дійсною 
на момент подання заяви, та інформує 
про це заявника шляхом надсилання 
рішення на адресу електронної пошти 
заявника.

 ЗРУЧНИЙ СЕРВІС

Прописка і виписка 
тепер можливі онлайн
Постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2020 р.  
№ 1364 затверджено 
Порядок реєстрації, зняття 
з реєстрації місця проживання 
в електронній формі.
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Озирнемося майже на сто років, в минуле 
сторіччя. Михайло Булгаков яскраво про‑
ілюстрував процес вибору імені у ті часи. 
Вибір імені дитини для сучасних батьків – 
дуже відповідальний і  кропіткий процес. 
Особливо, звертаючи увагу на усе розмаїт‑
тя сучасних імен, модні тенденції, релігійні 
чи інші вподобання батьків.

Наразі новий – 2021 рік, тоді як 2020 рік 
став уже історією. Тож саме час підбивати 

підсумки і підраховувати статистику. Про‑
понуємо до вашої уваги перелік найпопу‑
лярніших та найрідкісніших імен, які оби‑
рали щасливі батьки нашого міста своїм 
новонародженим діткам у минулому році.

НАЙПОШИРЕНІШІ ІМЕНА:
• для хлопчиків: Артем, Михайло, Назар, 

Єгор, Микита, Володимир, Матвій, Кири‑
ло, Олександр, Тимур, Ярослав, Максим, 
Роман;

• для дівчаток: Марія, Мирослава, Мілана, 
Діана, Вікторія, Анастасія, Софія, Анна, 
Поліна.

СТАРОВИННІ ІМЕНА:
• для хлопчиків: Климентій, Аскольд, Ар‑

темій, Миколай, Дем’ян, Платон, Савелій, 
Орест;

• для дівчаток: Марічка, Стефанія, Уляна, 
Варвара.

ЗАПОЗИЧЕНІ ІМЕНА:
• для хлопчиків: Алекс, Дамір, Габріель, 

Мігель, Оскар, Едгар, Даніель.
• для дівчаток: Ельза, Емілія, Ніколь, Олі‑

вія, Земфіра, Шанель, Домініка.

Оксана СКИБА, спеціаліст відділу 
державної реєстрації актів цивільного 

стану по Інгулецькому та Металургійному 
районах у місті Кривому Розі Головного 

територіального управління юстиції 
у Дніпропетровській області

 ЦІКАВИЙ ФАКТ

 ДСНС УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Администрация, цеховые 
комитеты ПМГУ и трудовые 
коллективы поздравляют  
с Днём рождения:

ГАВРИЛОВА Василя Миколайовича (02.01), 
електромонтера ЦМП МВ;
КРАВЧИНУ Наталію Олександрівну (02.01), 
електромонтера ЦМП МВ;
КУРОПЯТНИК Яну Сергіївну (03.01), 
електромонтера ЦМП МВ;
ФРОЛОВУ Аллу Миколаївну (07.01), 
електромонтера ЦМП МВ;
ЧАЙКУ Олександра Олександровича 
(07.01), майстра дільниці ЦМП МВ;
БОСУ Ірину Миколаївну (08.01), 
електромонтера ЦМП МВ;
УСИК Людмилу Юріївну (10.01), 
електромонтера ЦМП МВ;
БЕССАРАБА Олександра Олександровича 
(17.01), електрослюсаря ЦМП МВ;
ПЕТРОВУ Світлану Семенівну (19.01), 
електрослюсаря ЦМП МВ;
ШНУР Ірину Вікторівну (20.01), 
електромонтера ЦМП МВ;
НЕЖИГАЙ Ганну Геннадіївну (23.01), 
електромонтера ЦМП МВ;
ПОДЗАРЕЙ Олесю Олександрівну (24.01), 
електрослюсаря ЦМП МВ.

ТЕРНОВОГО Вячеслава Івановича (18.01),   
підготувача составів до розливки плавок 
ЦПС;
ДОБАЮКА Андрія Михайловича (20.01), 
слюсаря‑ремонтника ЦПС;
ПАНЧЕНКО Сергія Миколайовича (20.01), 
старшого змінного майстра ЦПС;
КАСИМА Олександра Вікторовича (22.01), 
машиніста крану МВ ЦПС;
НАКОНЕЧНОГО Олександра 
Володимировича (22.01), замначальника 
цеху з виробництва і технології ЦПС;
ЗІНКЕВИЧ Яну Валентинівну (23.01), 
машиніста крану МВ ЦПС.

В святковий день прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!

ДУБАС Людмилу Анатольевну (23.01),                                        
испытателя электрических машин ЭРЦ.

КРУЧИНИНА Александра Александровича 
(18.01), слесаря‑ремонтника (бригадира) 
РОФ‑1 ГД;
АВРАМЕНКО Ларису Николаевну  
(19.01), машиниста конвейера РОФ‑1 ГД.

Поздравляем с днем рожденья!
И желаем исполненья
Всех желаний, счастья, смеха,
И всегда во всем успеха.
Несмотря на все заботы,
Радости звучат пусть ноты,
В сердце пусть царит тепло,
Будет на душе светло!

Як мешканці міста 
називали дітей у 2020 році?

– Значит, Тимофеева, вы желаете  
озвездить свою двой ню… 

– Да мне бы имена им дать. 
– Ну что ж, я предлагаю такие имена: 
Баррикада, Бебелина, Пестелина … 

«Собаче серце», Михайло Булгаков
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