
 Приклад 1. Громадянка Б. отримує пенсію за віком з 2001 року при страхо-
вому стажі 30 років 4 міс. 12 днів, не працює з 1.05.2010 р.

                                                                    Станом                 Станом                         Збільшення
                                                              на 30.09.2017        на 01.10.2017 
Основний розмір пенсії                  769,59                        1791,40                           1021,81
                                                     (1197,91*1,56885*      (3764,40*1,56885*
                                                                  *0,40950)                   *0,30333)
Доплата до мінімального
розміру                                                    542,41                           0,00                               -542,41
Доплата за 10 років
понаднормового стажу                    76,96                          145,20                               68,24  
Доплата з 01.05.2012                         87,19                            0,00                                -87,19
Надбавка донора                                162,40                        162,40                                0,00
Надбавка дитини війни                     66,43                           66,43                                  0,00
Разом                                                    1704,98                       2165,43                             460,45   

  Приклад 2. Громадянин П. отримує пенсію по інвалідності в розмірі за віком 
з 12.01.2010 р. при страховому стажі 36 років 10 міс. 9 днів, не працює, пен-
сія по інвалідності призначена в 2009 р.

                                                                        Станом                      Станом             Збільшення
                                                                     на 30.09.2017    на 01.10.2017 
Основний розмір пенсії                       842,42                          1492,39                 649,97
                                                              (1573,99*1,07634*   (3764,4*1,07634* 
                                                                       *0,49725)                *0,36833)
Доплата до мінімального
розміру                                                         469,58                          0,00                     -469,58
Доплата за 11 років
понаднормового стажу                          92,67                         159,72                      67,05 
Підвищення у зв’язку із
зростанням середньої 
зарплати                                                      39,27                             0,00                      -39,27 
Доплата з 01.05.2012                           100,00                             0,00                    -100,00
Збережена об’єднана
доплата з 01.10.2012 р.                       113,13                            0,00                    -113,13
Доплата до розміру
пенсії з 01.10.2017 р.                                0,00                             4,96                        -4,96 
Разом                                                         1657,07                       1657,07                       0,00   

   Євген БАГРІЙ,
   начальник Зборівського відділу з питань призначення, перерахунку та

   виплати пенсій Козівського ОУ ПФУ.

У  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ОФІЦІЙНЕ ГРОмАдсьКІ слУхАння 

Відповідно до ст.21 Закону України 
“Про регулювання містобудівної діяль-
ності» та Постанови КМУ від 25 травня 
2011 р. № 555 «Про затвердження По-
рядку проведення громадських слу-
хань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проек-
тів містобудівної документації на міс-
цевому рівні», громадські слухання 
щодо врахування громадських інтере-
сів до проекту містобудівної докумен-
тації Детального плану території  для 
будівництва критої стоянки для лег-
кового автомобіля на вул. 8 Березня, 
11 у м. Зборів Тернопільської області 
відбудуться  13.11.2017 р. об 10 год. в 
приміщенні Зборівської міської ради.

   Замовник розроблення детального 
плану – Зборівська міська рада.

   Проект розроблений Тернопіль-
ським обласним комунальним підпри-
ємством «Містобудівельник» на під-
ставі рішення сесії міської ради №510 
від 10.04. 2017 року.

   Ознайомитись з проектними ма-
теріалами детального плану терито-
рії можна у Зборівській міській раді 
з 8.00 до 17.00 в робочі дні. Відпові-
дальна особа – заступник міського 
голови.

  Пропозиції та зауваження прийма-
ються протягом одного місяця за адре-
сою: м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 
13, контактний телефон 2-11-86.Відповіді на сканворд, 

надрукований у № 40

Сумуємо і розділяємо  біль  втрати
Педколектив працівників ЗОШ I-II ст. с. нестерівців 

висловлює щире співчуття вчителю марії Євгенів-
ні довгань з приводу тяжкої втрати - смерті матері  
Тетяни ярославівни мартинишин.

Розділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, 
підтримуємо у час  скорботи.

Сумуємо і розділяємо  біль  втрати
Колектив працівників ЗОШ I-II ст. с. нестерівців, 

батьки та учні  глибоко сумують з приводу смерті ко-
лишньої вчительки Тетяни ярославівни мартинишин 
та висловлюють щире співчуття рідним і близьким 
покійної.

Нехай  земля  буде  їй  пухом, 
              а   добрій   її   душі – Царство   Небесне.

свІтла пам’ять

Перша річниця світлої пам’яті 
Хто забув – згадайте,

Хто пам’ятає – помоліться

Дмитро Стефанович 
БУЛАВСЬКИЙ

Відповідно до Закону України  «Про 
оренду державного та комунального 
майна», «Методики розрахунку і поряд-
ку встановлення плати за оренду майна 
спільної власності територіальних гро-
мад сіл, селища, міста Зборівського ра-
йону», Зборівська районна рада до 27 
жовтня 2017 року приймає заявки на 
право оренди об’єктів спільної власності 
сіл, селища, міста Зборівського району:

* нежитлове приміщення комунального 
підприємства Зборівської районної кіно-
відеомережі загальною площею 3,7 кв.м.

За довідками звертатися за телефо-
ном 2-13-78.

Голова конкурсної комісії  Л.В.Олійник.

(27.04.1953 -12.10.2016)
У цей жовтневий день світ втратив ще 

одну прекрасну людину, а наша сім’я 
– коханого чоловіка, люблячого сина і 
брата, найкращого батька і дідуся. 

Вже ніколи до нас не прийдеш, не по-
говориш, не розрадиш. Смерть неспо-
дівано забрала Тебе від нас в свої обі-
йми. Прости нас, дорогий батьку, що не 
змогли відвернути від Тебе такої ран-
ньої стежини у вічність. Нехай наші гіркі 
сльози не тривожать Твого вічного сну,  
а свята земля буде Тобі пухом.

Сумна тепер хата без Тебе,
Не чути Твоєї ходи,
Як тяжко нам, тату, без Тебе,
Прости нам, що не вберегли.

Вічно сумуючі – мама, се-
стра, дружина, діти, онуки.

Управління Держпродспоживслужби в Зборівському районі 
доводить до відома, що з метою виконання п. 3 Протоколу на-
ради з питань підвищення ефективності діяльності Держпрод-
споживслужби в частині забезпечення належного державного 
ветеринарно-санітарного контролю, що відбулася 14 вересня 
2017 року під головуванням Прем’єр-міністра України В. Грой-
смана та у зв’язку із набранням чинності Закону України «Про 
державний контроль за дотриманням законодавства про хар-
чові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин», який діятиме з 4 квітня 2018 
року, та з урахуванням розвитку епізоотичної ситуації з африкан-
ської чуми свиней (АЧС) ( з початку року в Україні зареєстровано 
111 випадків АЧС) буде заборонено подвірний забій тварин на 

м'ясо, яке буде  реалізовуватися на агропродовольчих ринках.
На території району працює забійний пункт ПП Сташків В.Я. 

(с. Озерна), який має експлуатаційний дозвіл, на якому здій-
снюється державний ветеринарно-санітарний контроль за 
забоєм тварин, але його потужності не розраховані на більшу 
кількість тварин різних видів. А тому Управління ДПСС зверта-
ється до зацікавлених осіб (фермерських  господарств, при-
ватних підприємців, населення району) про кооперування та 
створення забійних пунктів на території району, які б могли за-
бивати до 3-х голів парнокопитних на день,  згідно з діючими 
нормами та правилами під державним контролем.

Ігор ЗАдОРОЖнИЙ, в.о. начальника Управління 
держпродспоживслужби в Зборівському районі.

* Загублене посвідчення учасника бо-
йових дій АА 155267, видане 23.04.1996 
р. Покиданцю Григорію Зеновійовичу, 
вважати недійсним.

** Голова райдер-
жадміністрації Ігор 
Яворський спільно із 
головою районної ради Богданом Максимівим 
взяли участь у відео-нараді, яку провів голова 
облдержадміністрації Степан Барна. Розгляну-
то ряд питань: про стан виконання завдання із 
відбору на військову службу за контрактом та 
призову громадян на строкову військову службу 
в області; про стан ремонту автомобільних до-
ріг в області; про внесення змін до законів Укра-
їни щодо підвищення пенсій; про відзначення в 
області 75-ої річниці утворення УПА та Дня за-
хисника Вітчизни.

** Голова РДА Ігор Яворський провів засідан-
ня організаційного комітету до Дня захисни-
ка України. На 13-14 жовтня заплановані захо-
ди,  покладання квітів на могили борців за волю 
України і до пам’ятної дошки Героїв Небесної 
Сотні. Кульмінацією святкування стане відкрит-
тя меморіальних дошок діячів ОУН та УПА з на-
годи відзначення 75-річчя Української Повстан-
ської Армії, які будуть встановлені на стінах 
загальноосвітніх шкіл Зборівщини. Заходи те-
матичного спрямування відбудуться у всіх на-
вчальних закладах освіти та культури району. 

** Під керівництвом заступника голови РДА 
Олександра Парація відбулась нарада із керів-
никами управлінь, відділів та інших структурних 
підрозділів РДА, районних управлінь та органі-
зацій.

Велася мова про надзвичайні ситуації в райо-
ні, які виникли протягом минулого тижня, про 
святкування Дня захисника України та відкриття 
меморіальних дошок діячів ОУН та УПА з нагоди 
відзначення 75-річчя УПА.

** Керівник апарату РДА Віталій Антоні про-
вів нараду із керівниками та працівниками 
управлінь, відділів і інших структурних підроз-
ділів РДА. Обговорювалися нагальні питання 
діяльності райдержадміністрації, що стосують-
ся організаційно-кадрової роботи, співпраці з 
органами місцевого самоврядування, питання 
організації контролю в органах виконавчої вла-
ди, проблемні аспекти роботи з документами в 
апараті та основні вимоги щодо розгляду звер-

нень громадян.
** Працювала робоча група 

з питань легалізації випла-
ти заробітної плати та зайнятості населення під 
керівництвом голови РДА Ігоря Яворського.

Озвучивши пропозиції про проведення обсте-
ження суб’єктів господарської діяльності щодо 
використання ними найманої «легальної» робо-
чої сили  та дотримання вимог чинного законо-
давства із оплати праці і зайнятості населення, 
члени робочої групи здійснили обстеження 13 
суб’єктів господарювання по м.Зборову.

«Легалізація заробітної плати є одним із ре-
зервів наповнення бюджету, кошти якого спря-
мовують на фінансування пенсій та грошової 
допомоги. Своєчасна й повна сплата платежів у 
Пенсійний фонд України, а також забезпечення 
зарплатою працівників не менше мінімальних 
соціальних стандартів – це обов’язок кожно-
го роботодавця щодо соціального захисту сво-
їх працівників. Тому ми здійснюємо жорсткий 
контроль за додержанням роботодавцями мі-
німальних державних гарантій з питань оплати 
праці. Надалі співпрацю з приватними підпри-
ємцями щодо легалізації виплати зарплати та 
зайнятості населення я триматиму на особис-
тому контролі»,- зауважив голова робочої групи 
Ігор Богданович. 

**  Заступник голови РДА Олександр Парацій 
спільно з в.о. начальника служби у справах ді-
тей РДА Марією Задорожною провели засідан-
ня комісії з питань захисту прав дитини. На роз-
гляд були представлені матеріали двох справ: 
про визначення місця проживання малолітньої 
дитини; про позбавлення батьківських прав 
батька. 

Опрацювавши відповідні документи, комісія 
прийняла рішення відповідно до норм чинного 
законодавства.

** Заступник голови РДА Олександр Парацій 
провів засідання оргкомітету щодо святкуван-
ня 75-річчя УПА, Днів захисника та українсько-
го козацтва. Було вирішено, що святковий кон-
церт у районному будинку культури відбудеться 
13 жовтня о 14 годині і обговорено організацій-
ні питання. 

Про початок опалювального 
періоду 2017/2018 років

Відповідно до Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», на 
виконання листа Тернопільської об-
ласної державної адміністрації від 9 
жовтня 2017 року № 04-4817/27-22 
«Щодо початку опалювального сезо-
ну 2017/2018 року» та Правил підго-
товки теплових господарств до опа-
лювального періоду, затверджених 
наказом Міністерства палива та енер-
гетики України від 10 грудня 2008 ро-
ку № 620/378, зареєстрованих в Мі-
ністерстві юстиції України 31 грудня 
2008 року за № 130/16001, Правил 
технічної експлуатації теплових уста-
новок і мереж, затверджених наказом 
Міністерства палива та енергетики 
України від 14 лютого 2007 року № 71 
та у зв’язку зі зниженням температу-
ри зовнішнього повітря:

1. Рекомендувати підприємству “Те-
плокомуненерго”, Зборівській дільни-
ці Козівського управління експлуатації 
газового господарства ПАТ «ТЕРНО-
ПІЛЬГАЗ» розпочати опалювальний 
період 2017/2018 років у дошкільних 
закладах, закладах освіти, охорони 
здоров’я, соціально-культурної сфе-
ри та у інших закладах району з 10 
жовтня 2017 року.

2. Відділу економічного розвитку, 
цивільного захисту та зв’язків з гро-
мадськістю районної державної адмі-
ністрації подати розпорядження голо-
ви районної державної адміністрації 
для публікації в районній комунальній 
газеті «Зборівська дзвіниця».

3. Контроль за виконанням розпоря-
дження залишаю за собою.

Голова районної державної 
адміністрації І. Б. яВОРсьКИЙ.

9 жовтня 2017 р., м. Зборів, № 519-од. 

ЗАРПЛАТА НЕ МАє БУТи 
«У КОНВЕРТАХ»!

Зборівський район за рейтинговими 
підсумками  за перше півріччя поточного 
року займає 16-е місце серед районів об-
ласті за розміром середньомісячної зарп-
лати, яка склала 5071 гривню. Цей розмір 
зарплати був би дещо вищим, якби робо-
тодавці не ігнорували зазначені консти-
туційні норми і не змушували робітників 
працювати без оформлення трудових від-
носин, видаючи їм зарплату готівкою «у 
конвертах». У цьому випадку йдеться про 
«тіньові» заробітки, з яких не утримуються 
податки та не здійснюються відрахування 
до Пенсійного фонду.

Працівник, який погоджується на таке 
працевлаштування, виявляється повніс-
тю беззахисним перед роботодавцем. 
Усна домовленість жодним чином не фік-
сується юридично, роботодавець спла-
чує стільки, скільки вважає за потрібне, 
і доти, поки вважає за потрібне. Праців-
ник не має доказів на підтвердження дій-
сного розміру своєї зарплати та трудо-
вого стажу.

Згода отримувати зарплату «у конвер-
тах» позбавляє соціального захисту. Адже 
пенсію у майбутньому нараховується тіль-
ки з офіційної заробітної плати.

В районі діє робоча група з питань ле-
галізації заробітної плати та зайнятості 
населення, яка проводить роботу зі збо-
ру та моніторингу інформації про фак-
ти нелегальної виплати та зайнятості. 
За період з початку року проведено 19 
засідань,обстежено 172 суб’єкти госпо-
дарювання, які використовували працю 
217 працівників. Виявлено ряд порушень 
трудового законодавства , матеріали на 
порушників направлено в Управління дер-
жпраці у Тернопільській області для відпо-
відного реагування.  

Шановні роботодавці! Легалізуйте за-
йнятість населення та відмовтесь від 
виплати зарплати «в конвертах». Це 
дозволить: зняти соціальну напругу, гро-
мадянам отримати реальну соціальну під-
тримку. Пропонуємо негайно зареєстру-
вати належним чином трудові відносини 
зі своїми найманими працівниками. У ви-
падку ігнорування цієї вимоги контролю-
ючі органи  будуть застосовувати всі за-
ходи впливу за порушення законодавства 
з праці у межах їх компетенції.

Шановні працівники! Для реалізації своїх 
трудових прав та забезпечення належного 
рівня свого майбутнього ви повинні вима-
гати від роботодавця легального оформ-
лення трудових відносин через укладання 
трудового договору, а також регламента-
цію трудових відносин відповідно до чин-
ного трудового законодавства. У разі від-
мови роботодавця кожен громадянин 
має право звернутися до компетентних 
державних органів за захистом своїх кон-
ституційних прав (управління Держпраці 
в області,  Національної поліції України в 
області), а також до суду.

 Спеціалісти управління праці та соці-
ального захисту населення завжди го-
тові надати відповідні консультації щодо 
застосування трудового законодавства 
у межах своєї компетенції за адресою: 
м. Зборів вул.Б.Хмельницького, 54 та за  
тел.2-12-82.

сергій сВяТИЙ.

Група студентів коледжу повернулася 
із насиченої подіями поїздки до Польщі, 
яка відбулася 25–29 вересня в рамках 
втілення Міжнародного проекту «Про-
фесійні питання без кордонів». Учасни-
ками та ініціаторами проекту є фундація 
«Можеш знати більше», що діє при Спіл-
ці технічних шкіл ім. полк. Г. Лангера в 
Цешині та Зборівський коледж ТНТУ ім. 
І. Пулюя. Фінансування проекту забез-
печила Польсько-українська рада обмі-
ну молоддю. 

Мета - осягнення молодими людьми 
особливостей технічної та професійної 
освіти в обох країнах, обмін досвідом, 
поширення ідеї професійного навчання, 
а також продовження співпраці між на-
вчальними закладами. До проекту було 
залучено по 18 студентів з кожної сторо-
ни та по 2 організатори. Його програма 
вимагала активної посиленої підготовки, 
а втілення завдань здійснювалося про-
тягом п’яти надзвичайно насичених по-

діями днів у містах Цешин, Устронь, Кра-
ків. Студенти в презентаціях розкрили 
особливості надання профосвіти в обох 
країнах, пізнали давні ремесла та спро-
бували себе в них, опанували ази деяких 
сучасних професій завдяки заняттям в 
новітніх майстернях та кабінетах, обмі-
нялися власним професійним досвідом, 
власноруч готували страви національної 
кухні та здійснили ще масу спільних ці-
кавих справ (територіальна гра, тема-
тична фотосесія та ін.). 

За підсумками поїздки у коледжі від-
булася  інформаційна година «Проектна 
діяльність – шлях до міжнародної співп-
раці», на якій координатори розповіли 
присутнім, що проект – це інноваційна 
діяльність, яка відкриває багато доріг 
навчальним закладам і студентам для 
отримання грантів для навчання, набут-
тя досвіду та отримання практичних на-
вичок.  Учасники проекту ділилися вра-
женнями, демонстрували з допомогою 

фото- та відеоматеріалів всі етапи пе-
ребігу проекту. Наостанок представники 
студентського деканату звернулись до 
молоді із закликом зробити кращим свій 
другий дім – коледж.

Підсумки поїздки та результати про-
екту ще будуть підведені на спеціаль-
ному заході, який планується в коледжі 
із залученням громадськості та преси, 
а наразі запрошуємо усіх охочих до пе-
регляду деталей втілення проекту на 
офіційному сайті коледжу (www.zboriv-
college.info) та фейсбук-сторінці (www.
facebook.com/1959742597638992 ). 

Наступного року запросимо наших 
польських друзів до втілення аналогіч-
ного проекту в Україні і сподіваємося, 
що цьогорічний проект став початком 
подальшої плідної міжнародної проек-
тної діяльності нашого коледжу. 

Галина лИПАК, 
Олександра ОРОБчУК, 
координатори проекту.

 ІЗ ЖИття КОлЕДЖУ

МіжНаРодНа   ПРоектНа   діяльНість 

пОстаНОва мІсьКОї вИбОрчОї КОмІсІї

У зв’язку з допущеними технічними помилками, відповідно 
до статті 27 Закону України «Про місцеві вибори» Зборівська 
міська виборча комісія постановляє:

1. Внести зміну в  постанову від 20 вересня 2017 року №2 
«Про утворення територіальних виборчих округів для прове-
дення перших виборів депутатів Зборівської об'єднаної тери-
торіальної громади", а саме  виключити з  меж  округу  №3   ву-
лицю І.Котляревського та включити її до меж округу №1.

2. Включити в межі округу №8 вулиці: Сонячну, І.Франка, 
О.Довженка, Стуса, Медову, пропущені в постанові Зборів-
ської міської виборчої комісії від 20.09.2017 року №2.

3. Додаток до постанови Зборівської міської виборчої комі-
сії від 20.09.2017 року №2 «Про утворення територіальних ви-
борчих округів для проведення перших виборів депутатів Збо-
рівської об'єднаної  територіальної громади» виложити в новій 
редакції, згідно з додатком.

4. Оприлюднити постанову шляхом вивішування на дошці 
оголошень та передати на паперових та електронному носі-
ях відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Збо-
рівської райдержадміністрації.

Голова Зборівської  міської виборчої комісії м.В.Рум’яний.
10 жовтня 2017 року, м.Зборів, №23.

ПЕРШІ   ВиБОРи ДЕПУТАТІВ СІЛЬСЬКиХ, СЕЛиЩНиХ,МІСЬКиХ РАД ОБ'єДНАНиХ ТЕРиТОРІАЛЬНиХ ГРОМАД І 
ВІДПОВІДНиХ СІЛЬСЬКиХ, СЕЛиЩНиХ, МІСЬКиХ ГОЛІВ 29 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ

Про внесення змін в постанову Зборівської міської комісії від 20 вересня 2017 року 
№2 «Про утворення територіальних виборчих округів для проведення перших 

виборів депутатів Зборівської об'єднаної територіальної громади "

Округ №1 - м.Зборів (вулиці Б.Хмельницького, 8, 13, 15, 20, 
25, 26, 28, 32, 34, Козацька (крім 2, 4), Котляревського, Миру); 
орієнтовна кількість виборців – 820. 

Округ №2 - м.Зборів (вулиці С. Стрільців, Б.Хмельницького, 
29-54, крім 32,34, Базарна, Пушкіна, 8 Березня, Львівська, 
Шевченка, Л.Українки, Зарічна, Набережна, Галицька); орієн-
товна кількість виборців – 782.

Округ №3 - м.Зборів (вулиці Д. Галицького, Незалежності, 
Перемоги, В. Чорновола, Космонавтів, Травнева, Вишнева, О. 
Гончара, Молодіжна, Гоголя 46Б); орієнтовна кількість вибор-
ців – 714.  

Округ №4 -  м.Зборів (вулиці Гетьманська, Садова,  Вербова,  
Гоголя 1-49 (крім 46Б); орієнтовна кількість виборців – 680.        

Округ №5 -  м.Зборів (вулиці Козацька 2,4, Зелена, Івасюка, 
Паркова, К. Ліпінського, Р. Купчинського); орієнтовна кількість 
виборців – 401.  

Округ №6 - м. Зборів (вулиці Б. Хмельницького, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 69, 71, 71А); орієнтовна кількість виборців 
– 647.  

Округ №7 - м.Зборів (вулиці Заводська, Млиновецька, Гру-
шевського, Коцюбинського, Надії); орієнтовна кількість ви-
борців – 560.  

Округ №8 - м.Зборів (вул.Верхоставна, Верхня, Заозерна, 
вул.Загребелля, Дружба, І. Франка, О.Довженка, Куклинці, 
Медова, Сонячна, Стуса, Тернопільська, Коханівка, І.Богуна, 
Чумацька); орієнтовна кількість виборців – 869. 

Округ №9 - с.Футори; орієнтовна кількість виборців – 260.  
Округ №10 - с.Вірлів, с.Храбузна; орієнтовна кількість ви-

борців – 303.  
Округ №11 - с.Вовчківці, с. Івачів, х.Корчунок, с.Нище; орі-

єнтовна кількість виборців – 422;   
Округ №12 - с.Гарбузів, с.Манаїв; орієнтовна кількість ви-

борців – 435.  
Округ №13 - с.Годів, с.Йосипівка, с.Цецівка; орієнтовна кіль-

кість виборців – 515.       |  
Округ №14 - с.Кабарівці, с.Метенів; орієнтовна кількість ви-

борців – 405.
  Округ №15 - с.Кальне, с.Жабиня; орієнтовна кількість ви-

борців – 723.  
Округ №16 - с. Оліїв; орієнтовна кількість виборців – 541.  
Округ №17 - с.Перепельники; орієнтовна кількість виборців 

– 336.  
Округ №18 - с.Плісняни; орієнтовна кількість виборців – 

357.  
Округ №19 - с.Погрібці, с.Калинівка, с.Красна; орієнтовна 

кількість виборців – 698.  
Округ №20 - с.Розгадів; орієнтовна кількість виборців – 

295.  
Округ № 21 - с.Славна; орієнтовна кількість виборців – 227.  
Округ №22 - с.Ярославичі,      с. Мони-лівка; орієнтовна кіль-

кість виборців – 318.  
Округ №23 - с.Ярчівці, с.Вільшанка; орієнтовна кількість ви-

борців – 434. 
Округ №24 - с.Жуківці, с.Мшана, с.Волосівка, с.Підгайчики; 

орієнтовна кількість виборців – 475.  
Округ №25 - с.Августівка, с.Хоростець, с.Хоробрів; орієн-

товна кількість виборців – 566.  
Округ №26 - с.Велика Плавуча, с.Цицори; орієнтовна кіль-

кість виборців – 416.

            Додаток до постанови Зборівської міської виборчої комісій від 10 жовтня 2017 року №23

Відомості про утворення територіальних виборчих округів для проведення перших 
виборів депутатів Зборівської об'єднаної територіальної громади

Громадська приймальня депутата 
Верховної Ради України Тараса Юри-
ка працює за адресою: м. Зборів, вул. 
Б.Хмельницького,2 (другий поверх).

Попередній запис за телефоном 
0989760524.

Василь мУдлО, 
помічник-консультант народного 

депутата України Т.З. Юрика.

ДО вашОгО вІДОма

діє громадська 
приймальня 

2 стор.                                                                                                                                                                  «ЗБОРІВсьКА дЗВІнИЦя»                                                                                                            № 41   13 жовтня  2017 року

аКтУальНО ІНФОрмУє пФУ 

   ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ З 1 ЖОВТНЯ 
   Відповідно до ухваленого Закону 

України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підви-
щення пенсій» з 1 жовтня 2017 року про-
ведено перерахунок пенсій в два етапи.

     На першому етапі проведено осучас-
нення заробітної плати із застосуванням 
середньої зарплати (доходу) в Україні в 
розмірі 3764,40 грн із застосуванням 
величини оцінки одного року страхово-
го стажу 1%. Для працюючих пенсіоне-
рів з використанням прожиткового міні-
муму за даними пенсійної справи. При 
цьому наявний понаднормовий страхо-
вий стаж не обмежується.

   На другому етапі проведено перера-
хунок  пенсій відповідно до Закону Укра-
їни «Про Державний бюджет на 2017 
рік» з використанням прожиткового мі-
німуму, встановленого на 1 грудня 2017 
року, збільшеного на 79 грн – 1452 грн.

   Виходячи із розміру 1452 грн, ви-
значається мінімальний розмір пен-
сії та за понаднормовий стаж відпо-
відно до статті 28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування» непрацюючим пенсіо-
нерам.

   Виходячи із розміру прожиткового 
мінімуму на одну особу в розрахунку на 
місяць з 01.10.2017  року – 1624.00 грн, 
проведено перерахунок надбавки, пе-
редбаченої Законом України «Про до-
норство крові та її компонентів». 

   Після осучаснення заробітної плати, 

зменшення величини оцінки одного ро-
ку страхового стажу до 1% та розрахун-
ку розміру пенсії не зберігаються рані-
ше встановлені доплати.

   Якщо розмір пенсії після осучаснен-
ня заробітної плати зменшився, вста-
новлюється доплата до старого розмі-
ру пенсії.

    Розмір пенсії після осучаснення за-
робітної плати з урахуванням надбавок, 
підвищень, додаткової пенсії, цільової 
грошової допомоги, пенсії за особливі 
заслуги перед Україною не може пере-
вищувати 10740 грн.

    Розмір пенсій жінкам, які вийшли на 
пенсію достроково, не може бути нижче 
розміру прожиткового мінімуму для осіб, 
які  втратили працездатність – 1452 грн.  

     З 1 жовтня 2017 року пенсійні ви-
плати з урахуванням надбавок та підви-
щень не повинні бути меншими  за про-
житковий мінімум для непрацездатних 
осіб 1373 грн.

    Суми підвищення пенсії за жовтень 
2017 року, які складають 140 грн і біль-
ше, пенсіонери отримають за додатко-
вими відомостями в жовтні 2017 року. 
Суми підвищення до 140 грн отримають 
пенсіонери разом із пенсією за листо-
пад 2017 року.

    Виходячи із розміру прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили працез-
датність, з 1.10.2017  року не прова-
диться перерахунок підвищення дітям 
війни.

ДЕрЖпрОДспОЖИвслУЖба ДОвОДИть ДО вІДОма

СучаСНі вимоги щоДо Забою ТвариН

** Найбільший урок життя в 
тому, що і дурні бувають пра-
ві.
** Набагато краще підкупити 

людину, ніж вбити її, та й бути 
підкупленим куди краще, ніж 
убитим.
** Легше керувати нацією, 

ніж виховувати чотирьох ді-
тей.
** Ми живемо в епоху вели-

ких подій і маленьких людей.
** Від дерев’яних череви-

ків  до дерев’яних черевиків  
– шлях в чотири покоління: 
перше покоління наживає, 
друге – примножує, третє – 
тринькає, четверте – повер-
тається на фабрику.
** Нічим так не завоюєш ав-

торитет, як спокоєм.
** Американці завжди зна-

ходять єдино вірне рішення. 
Після того, як перепробують 
всі інші.
** У важкі для країни часи 

значення міфів важко перео-
цінити.
** Вчіть історію, вчіть істо-

рію. В історії знаходяться всі 
таємниці політичної прозор-
ливості.
** Самий хороший спосіб зі-

псувати відносини – це поча-
ти з’ясовувати їх.
** Мета парламенту – замі-

нити кулачні бої словесними.
**  Якщо вбити вбивцю, кіль-

кість вбивць не зміниться.
** Песиміст бачить трудно-

щі в кожній можливості; опти-
міст бачить можливість в кож-
ній труднощі.

Уїнстон черчілль.

ЦИтатИ

* Загублений сертифікат на право 
власності на земельну частку (пай) ТР 
№ 0318585, виданий Зборівською РДА 
24.02.1998 р. №66 (загальна площа 2,1 
га) Гороховському Теодозію Андрійови-
чу, вважати недійсним.


