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ПОСІВНА 2022 - ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ
Майже місяць минув з того дня, як Росія перейшла до відкритої агресії по всій території
України. У попередніх зверненнях я, як голова Ради оборони, закликав вас зберігати спокій і
чітко виконувати інструкції Ради оборони Кобеляцької громади, які надавалися з обласного
та районного штабів оборони. Завдяки тому, що ви почули і зрозуміли мене, ми з вами змогли
створити оперативний штаб, який вирішує нагальні питання, прийняли рішення щодо охорони громадського порядку та організували групи швидкого реагування у складі працівників поліції та особового складу загону територіальної оборони, який діє на території нашої громади.
Ми забезпечили медичними засобами першочергової допомоги всі ФАПи й амбулаторії та
створили резервний фонд медикаментів у міській лікарні.
Також вирішено питання дислокації та забезпечення повноцінного функціонування роти
територіальної оборони. Сьогодні я щиро, від усієї душі дякую вам усім не тільки за підтримку і розуміння, а й за принесену гуманітарну та продовольчу допомогу, за те, що в
єдиному пориві протягом трьох днів ми збудували укріплені блокпости на території нашої
громади та обмежили з усіх сторін в’їзд у наше місто.
Ми створили загони самооборони в кожному населеному пункті, забезпечили чергування
і контроль над ситуацією. Щоночі працівниками міської ради проводиться патрулювання
сільських населених пунктів.
Сьогодні хочу також подякувати і керівникам сільськогосподарських підприємств, які
взяли активну участь у забезпеченні продуктами харчування найбільш вразливої частини
населення - малозабезпечені, одинокі громадяни, багатодітні родини. Можу з впевненістю
сказати, що завдяки вам, жителі нашої громади, ми зробили все, що б перемоги у цій війні.
Я звертаюся до тих людей, у яких є відчуття провини за те, що вони зараз не воюють. Якщо
у вас немає воєнного досвіду, якщо ви не тримали в руках зброю, то повірте, солдат з вас буде також нікудишній. Тому наближайте перемогу,
працюючи на своїй ділянці роботи. Я переконаний, що на місці, де ви зараз знаходитесь і проживаєте, ви допоможете набагато більше, ніж на
передовій. Якби зараз усі пішли воювати на фронт, то такий сектор, як сироти, пенсіонери, студенти, малозабезпечені сім’ї, вимушено переміщені особи та інші опинилися б у критичному стані. А нам потрібно думати про належне функціонування усіх галузей громади, що і визначає
майбутнє нашої громади.
Як не прикро, серед нас знайшлися люди, які не витримали такого морального натиску, і, на жаль, поїхали в інші країни. Хтось – рятував
дітей, хтось – нажите багатство, а хтось – власну «шкіру». Я думаю, що час розставить усі крапки над «і», і я не буду нікого осуджувати, бо
пам’ятаю, що всім нам тільки Бог суддя.
Сьогодні я, як керівник громади, звертаюся до всіх жителів і вимушено переміщених осіб: повертатайтеся до нормального ритму життя!
Зараз ми живемо в такий час, що війни виграються не тільки живою силою і технікою, а, в основному, економікою. Майже все залежить від
того, наскільки буде економічно сильною наша держава. Тому головна битва за перемогу у нас з вами ще попереду. Звичайно, ви всі здогадалися, що я маю на увазі забезпечення економічної і продовольчої безпеки України.
Від того, як ми спрацюємо у нашій громаді, як спрацює вся Україна, дуже і дуже багато залежить у майбутньому. Головне – не тільки як-небудь відсіятися, відбути чергу, а отримати добрий урожай кожної сільськогосподарської культури. Я чудово розумію, що в цей час, коли провідні фірми-поставщики посівного матеріалу закрилися і виїхали, відсутні міндобрива, дизпаливо, і ціни на них збільшилися в 3-5 разів, це
завдання вирішити буде нелегко. Головне, щоб нас почули у Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України, Президент, як гарант. І щоб
на посівну держава виділила насіння, засоби захисту, дизпаливо по низьких цінах, або навіть надала в борг під урожай 2022 року. Тому ще раз
звертаюся до всіх підприємців, до всього бізнесу, який є у громаді, – продовжуйте працювати, залишайте свій бізнес відкритим. Звертаюся до
всіх громадян, - продовжуйте жити так, як до війни, а це означає - продовжуйте сплачувати податки, комунальні послуги, рахунки, кредити.
Громаді це надзвичайно важливо. Таким чином ви максимально їй допоможете.

Йдемо вперед, з нами правда. Ми обов’язково переможемо! Слава Україні!
Кобеляцький міський голова, голова Ради оборони - Олександр КОПЕЛЕЦЬ

Допомога з Франції стор.2

Діяльність громади стор.3

Виплати ВПО стор.7
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ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

Віллі Вайбель

Кармен Шайде

За інформацією Асоціації міст
України, понад 100 українських
міст мають близько 700 міст-побратимів у різних країнах світу.
Від початку повномасштабної війни Кобеляцький міський
очільник доклав чимало зусиль,
щоб відновити партнерські стосунки з містами-побратимами
Зінген (Німеччина) та Стражиця
(Болгарія).

нери повідомили, що у м. Зінген
відбулися спільні недільні молитви за Україну. Перша молитва за
мир в Україні відбулася на початку військових дій – 26 лютого,
друга – 7 березня.
Під час останньої акції зібралося близько 300 людей, які молилися за мирних жителів в Україні,
за припинення бомбардування
міст та об’єктів інфраструктури.

Як уже повідомлялося у минулому номері інформаційного бюлетеня, одним із перших відгукнулось про надання допомоги як
місту Кобеляки, так і всій громаді, місто Singen (Німеччина), яке
багато років поспіль підтримує
дружні стосунки та неодноразово
підтверджувало, що дружба перевіряється часом.
Міський голова Олександр Копелець постійно тримає зв'язок з
обер-бургомістром міста-побратима Зінген Bernd Häusler, засновником дружніх стосунків Wilhelm
Josef Waibel та координаторкою
дружніх звязків – Carmen Scheide.
Під час телефонних розмов та
листування німецькі друзі висловлювали і продовжують висловлювати стурбованість ситуацією, що
склалася зараз в Україні, та плекають надію, що у нашій державі
найближчим часом запанує мир.
Під час спілкування наші парт-

Метою її було запевнити жителів
України та міста Кобеляки, що
жителі Німеччини дуже стурбовані ситуацією в Україні.
У ході акції обер-бургомістр
міста Зінген Бернд Хойслер запевнив, що всі пожертви, які збираються, на 100 відсотків повинні
потрапити до міста-побратима
Кобеляки.
Як повідомив листом Бернд
Хойслер для жителів міста Кобеляки придбано медикаментів на
суму близько 35 000 євро. Крім
того, німецькі друзі підготували
допомогу для місцевої пожежної
частини, міської лікарні та центру
надання соціальних послуг Кобеляцької міської ради, з якими у
них давні дружні стосунки.
Загалом жителі Зінгена зібрали 65 000 євро для кобелячан.
Як запевнив обер-бургомістр,
найближчим часом гуманітарний
вантаж має прибути у місто Кобе-

Бернд Хойслер
ляки.
Окрім міста-побратима Зінгена, до міського голови Олександра Копельця з пропозицією
надати гуманітарну допомогу
звернувся мер міста Стражиця
(Болгарія) Йордан Цонев. Це місто є побратимом міста Кобеляки
з далеких 80-тих років.
Під час розмови пан Цонев запевнив, що вони мають намір допомогти найменшим мешканцям
нашого міста – дітям. В розмові
мер міста повіомив, що в даний
час вони займаються зібранням
гуманітарної допомоги. Тож маємо надію, що найближчим часом
друзі з Болгарії направлять нам
гуманітарним вантажем дитяче
харчування, ліки, підгузки та ін.
У планах міської ради отримати ще один гуманітарний вантаж з
далекого міста Торонто (Канада).
Усім відомо, що саме в Торонто
знаходиться одна з найбільших
українських діаспор, яка надає велику допомогу українському народу в любому куточку земної кулі.
У цьому місті багато років
проживає родина Андрія Бокоча
– нашого земляка з села Миколаївка. Тож, з його слів, найближчим часом до жителів кобеляцької громади прийде гуманітарний
вантаж з далекої Канади.
Ще одна європейська країна –
Франція, не залишилась байду-

жою до ситуації в нашій державі. Наша землячка Олена Шапка
тривалий час проживала в Парижі, а зараз повернулася на малу
батьківщину – рідне місто Кобеляки. У неї у Франції залишилось
чимало друзів, які вирішили надати гуманітарну допомогу. І от,
ліки, одяг, речі особистої гігієни,
дитяче харчування вагою понад 1
тонни отримала Кобеляцька громада.
Як запевнив міський голова
Олександр Копелець, вся гуманітарна допомога, яка уже отримана, яка прийде найближчим часом, буде комісійно облікована та
роздана для потреб жителів Кобеляцької та Білицької громад.
Наші міста-побратими підтримують нас, вони солідарні в тому,
що це безглузда війна, в якій гинуть молоді хлопці – військові,
гине мирне населення, руйнуються міста та села, помирають діти.
Дуже добре, що ми - українці
не одні, у нас є підтримка міст-побратимів, іноземних партнерів,
простих жителів з різних куточків
земної кулі, які щиро вболівають
за свободу України та сприяють
якнайскорішому встановленню
миру у нашій країні.
В Україні йде війна. Як ніколи
нам потрібна допомога. Ми її з
нетерпінням чекаємо. Ми відчуваємо їх турботу та переживання
наших партнерів, ми відчуваємо
їх допомогу.
Велика подяка усім, хто двідгукнувся на наше прохання. Приємно, що вони з нами не лише
тоді, коли в нас все гаразд, а й
тоді, коли у нас біда, коли кращим
синам Батьківщини доводиться
відстоювати нашу єдність.
Ми завжди цінували, цінуємо
і будемо цінувати нашу дружбу в
будь-який час.
Ми ніколи не забудемо вашу
допомогу та віримо, що невдовзі
разом святкуватимемо перемогу!
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ЯК ЖИВЕ КОБЕЛЯЦЬКА ГРОМАДА В УМОВАХ ВІЙНИ
Україна вже впродовж місяця
чинить героїчний спротив російським загарбникам, місяць
безстрашної боротьби українців
за свою історію, за свій вибір, за
своє майбутнє. Місяць від того
моменту, коли життя розділились
на «до» і «після», коли в один момент кардинально змінились пріоритети і цінності, адже на нашу
землю прийшла війна.
Українці згуртовані як ніколи.
Кожен намагається підтримувати армію і наших захисників,
допомагати вимушено переміщеним особам з територій, які
зазнали найбільших руйнувань
внаслідок російського вторгнення в Україну.
Весь цей період влада громади
докладає максимальних зусиль

для збереження спокою, організовує роботу із життєзабезпечення всіх сфер діяльності. Наразі у
громаді ситуація контрольована і
стабільна.
Жителі громади постачають
продукти харчування та готують
їжу для учасників територіальної оборони, плетуть маскувальні сітки, зварюють протитанкові
«їжаки», відправляють гуманітарну допомогу у міста, окуповані
ворогом.
Налагоджена робота з підтримки наших воїнів і переселенців із зон окупації та воєнних
дій. Ми в будь-яку хвилину гото-

ві прихистити людей, які тікають
від війни, надати їм необхідну допомогу.
Багато людей вже отримали
прихисток завдяки небайдужим
жителям громади, які добровіль-

но зголосилися їх прийняти та допомогли влаштуватися на новому
місці. Станом на 23 березня в громаді зареєстровано близько 1500
біженців, в т.ч. понад 300 дітей.
Міською владою у місті організовано безкоштовні обіди. Гарячі
страви для переселенців готують
працівники заклади дошкільної
освіти із продуктів, які принесли
і привезли небайдужі земляки.
Кухня працює щодня у дворі
міської ради з дванадцятої до тринадцтої години. Саме тут можна
підкріпитися смачною і досить
калорійною їжею.
Кобеляччина - надійний тил,
вона постійно займається гуманітарною допомогою. Ми не залишаємо в біді місцевих жителів,
підтримуємо військових та цивільних, які проживають у зоні
проведення бойових дій.
Багато хлопців та дівчат, чоловіків та жінок приносять продукти харчування та одяг до пунктів
прийому. Потім ці речі завантажують до машин, які відправляються у складі гуманітарного
конвою на Харківщину та Херсонщину.
У березні відправлено чотири
автомобілі з гуманітарною допо-

могою для військових Збройних
Сил України та жителів міста
Харкова.
Найбільше надали допомоги
сільськосподарські товаровиробники: СБК «Радянський», ТОВ
«Агрозем груп», ФГ «Родина»,
ФГ «Злагода», ФОП Кокудак, АФ
«Добробут», СФГ «Маліс», ФГ
«Водограй», СФГ «Меркурій»,
ФГ «Орлан», ФГ «Орлицький»,
ФГ «Покрова-2006», ФГ «Юлія»,
ПСПА «Урожай», СТОВ «Говтва»
і багато інших фермерських господарств.
Сільськогосподарські товаровиробники надавали соняшник,
пшениця, ячмінь, просо, горох,
кукурудзу, які перебивають на
крупи, борошно та давлять олію.
У планах міського очільника пекти хліб для соціально незахищених верств населення.
Приватні підприємці забезпечили морозильними камерами,
одноразовим посудом, м’ясними
продуктами тощо.
Жителі сіл Орлик та Світлогірське займалися виловом та виготовленням рибних консервів.
Інші жителі громади забезпечили птицю, свинину та яловичину для виготовлення м’ясних
консервів.
Усі наші люди працюють на
Перемогу.
За ініціативи Кобеляцького
міського голови Олександра Копельця, організовано забезпечення продуктовими наборами малозахищених верств населення.
Допомога надається людям, які
перебувають у складних життєвих обставинах, інвалідам, багатодітним сім’ям тощо.
До харчових наборів входять
крупи, цукор, олія, борошно. Загальна вага продуктового набору
становить більше 8 кг.
У міській раді сформовано
списки людей, які першочергово
потребують продовольчої допомоги. Загальна кількість людей,
за попередніми розрахунками,

становить близько 3000 осіб.
Станом на 23 березня видано
1496 продуктових наборів. Працівниками Служби у справах дітей
та сектору соціального забезпечення міської ради розвезено 120
наборів багатодітним сім’ям, малозабезпеченим, сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, особливим дітям. Всього
на обліку Служби у справах дітей
знаходиться 126 таких сімей.

Робітники Центру надання
соціальних послуг Кобеляцької
міської ради вручили такі набори
громадянам похилого віку і особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному
центрі.
Також забезпечено одиноких
пенсіонерів та онкохворих громадян продуктовими наборами. Всі
жителі громади, які за нинішніх
обставин найбільше потребують
підтримки, будуть забезпечені
продуктами харчуваннями.
Прохаємо жителів громади
не хвилюватися. З 1 квітня 2022
року мешканці міста та сільських
населених пунктів громади, які
не отримали продуктові набори,
можуть звернутися в міську раду
або до діловодів із відповідною
заявою та отримати їх.
P.S. Два працівника «Водоканал Плюс» за порушення моральних принципів звільнені із займаних посад.
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ПАМ’ЯТАЄМО...

Найкращі з кращих падають від куль,
Грудьми своїми землю прикривають.
Сумним набатом в селах і містах звучать слова:
«Герої не вмирають!»
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КОБЕЛЯЧАНИ ПІДТРИМАЛИ ЗВЕРНЕННЯ
ПРО ЗАКРИТТЯ НЕБА НАД УКРАЇНОЮ

Перша декада березня відбувалася для усієї України під гаслом
«ЗАКРИТИ НЕБО НАД УКРАЇНОЮ». Кобеляцька міська територіальна громада також долучилась до всеукраїнського збору
підписів на підтримку прохання

Президента України Володимира
Зеленського про закриття повітряного простору над Україною.
Звернення адресовано лідерам
країн − членів НАТО та усій міжнародній спільноті. Це ж звернення також одноголосно підтри-

мано і депутатським корпусом
міської ради на чолі з міським головою Олександром Копельцем.
Збір підписів тривав протягом
двох днів у адміністративному
приміщенні міської ради та в усіх
старостинських округах. Загалом
жителі Кобеляцької громади зібрали понад 3250 підписів, якими
жителі Кобеляцької громади продемонстрували не просто свою
активну позицію, а відчайдушний
заклик усього українського народу припинити використовувати
заборонені світовою спільнотою
нелюдські бойові засоби.
І ось, нарешті, 21 березня наші
друзі – парламентарі країн Чехії,
Естонії, Польщі, Франції, Грузії,
Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Великобританії, США підписали спільну
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заяву «Про нагальну необхідність
модернізації
протиповітряної
оборони України».
У тексті заяви йдеться, що всі ці
країни з нами та стоятимуть за нас.
Представники різних країн світу
вимагають рішучих дій щодо встановлення миру в Україні. А саме:
Підтримувати військову та цивільну оборону України – забезпечити захист повітряного простору
та припинити пересування ворожої техніки по території України.
Це все можна зробити за допомогою постачання протитанкової та
протиповітряної зброї.
Надати гуманітарну допомогу:
забезпечити доставку продуктів
харчування, ліків в українські
міста, які обстрілюють і бомбардують; врятувати поранених і
біженців. Захистити українські
ядерні об’єкти, які становлять
загрозу для всіх сусідніх держав.
Важливо, щоб Росія визнала свою
відповідальність за дотримання
Женевських конвенцій.

ПОКРОКОВИЙ МЕХАНІЗМ ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
Директорка Департаменту соціального захисту, депутатка Полтавської облради, представниця
команди «Довіри» Людмила Корнієнко роз'яснила покроковий механізм взяття ВПО на облік. Отже:
- Постановами Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022
року №269 «Про внесення змін
до Порядку оформлення і видачі
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб» та від
20 березня 2022 року №332 «Деякі питання виплати допомоги на
проживання внутрішньо переміщеним особам» врегульовано питання взяття на облік осіб, які перемістились з районів проведення
бойових дій.
Департаментом
соціального
захисту населення детально опрацьовано вказані постанови та з метою надання вичерпних роз’яснень
розроблено механізм взяття на облік внутрішньо переміщених осіб розповіла Людмила Василівна.
Категорії осіб, які мають право на одержання довідки про
взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.
Довідку про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи
мають право отримати особи, які
після введення Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про
введення воєнного стану в Україні» воєнного стану перемістились
з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в
переліку розпорядження Кабінету
Міністрів України від 06.03.2022
№204-р «Про затвердження переліку адміністративно-територі-

альних одиниць, на території яких
надається допомога застрахованим
особам в рамках Програми «єПідтримка» до іншої адміністративно-територіальної одиниці (зокрема, документом, що підтверджує
місце проживання на території
адміністративно-територіальної
одиниці, де проводяться бойові дії,
є паспорт з відміткою про місце реєстрації або довідка про внесення
відомостей до Єдиного державного
демографічного реєстру).
Також на отримання довідки
мають право особи, задекларова-

території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.
Документи, які подаються для отримання довідки про
взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.
Для отримання довідки про
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи подається заява про взяття на облік за формою, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від
20.03.2022 №332.
Для заповнення заяви необхід-

не/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами
території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи:
-перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;
-сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV
квартал 2021 р. або за 2021 рік на

но при собі мати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ,
що посвідчує особу та підтверджує
її спеціальний статус, інформацію
про реєстраційний номер облікової картки платника податків та
інформації про встановлення групи інвалідності (у разі наявності).
У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається
заява, додатково подаються:
-документ, що посвідчує особу
законного представника;
-документ, що підтверджує

повноваження особи як законного представника, крім випадків,
коли законними представниками
є батьки (усиновлювачі);
-у разі потреби - свідоцтво про
народження дитини.
Установи, які мають право
приймати та розглядати документи для видачі довідки про
взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.
У період дії воєнного стану
внутрішньо переміщена особа
для отримання довідки звертається за місцем фактичного перебування до:
-управління соціального захисту населення;
-уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.
Звертаємо увагу, що заява про
взяття на облік як внутрішньо
переміщеної особи може бути
подана в електронній формі з використанням мобільного додатка
Єдиного державного веб-порталу
електронних послуг Портал Дія.
В області управліннями соціального захисту населення розпочато прийом документів для видачі довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи.
Після доопрацювання на центральному рівні програмного
комплексу «Соціальна громада»
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб будуть
видаватися також уповноваженими особами виконавчого органу
сільської, селищної, міської ради
або центру надання адміністративних послуг.
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У КОБЕЛЯЦЬКІЙ ГРОМАДІ ПРИЗНАЧИЛИ СТАРОСТ
У зв’язку з військовою агресією РФ проти України, з метою сприяння територіальній громаді у здійсненні та коригуванні діяльності загонів самооборони, оперативного реагування на виявлену жителями громад інформацію, налагодження комунікації між жителями громади,
патрульними загонами та Радою оборони, належної організації заходів, відповідно до розпорядження міського голови призначені старости
п’яти старостинських округів.
На посади очільників старостинських округів призначено:

ПРИХІДЬКО
Інна Вікторівна

КАМІНСЬКА
Наталія Володимирівна

– Канавський
старостинський округ
(з центром у Канавах, куди входять
села Водолагівка, Зеленівка, Самарщина, Іванівка, Сухинівка, Павлівка,
Леваневське, Бродщина й Миколаївка)

– Шенгурівський
старостинський округ
(з центром у Шенгурах, складається з сіл Коваленківка, Вібли, Панське, Правобережна Сокілка, Поводи, Прощуради, Лучки, Морози
й Озера)

СКЛЯРЕНКО
Володимир Миколайович –

ХОДОС
Катерина Анатоліївна

Вільховатський
старостинський округ
(центр — Вільховатка, складається
із сіл Лисенки, Жовтневе, Геймарівка, Лівобережна Сокілка, Василівка,
Литвини, Проскури, Мартинівка,
Бринзи, Сінне, Деменки, Дашківка,
Шевченки, Горигорівка, Твердохліби,
Ревущино)

ЛЕБЕДЄВ
Володимир Миколайович –
Придніпрянський
старостинський округ
(з центром у Придніпрянському,
входить с.Орлик)

– Світлогірський
старостинський округ
(центр — Світлогірське, входять села
Просяниківка, Брачківка і Кишеньки)

Хто такі старости. Це нова посада, яка з’явилася внаслідок децентралізації. Старости відповідають за активізацію громади, коли
потрібно разом ухвалювати рішення та працюють з громадськими
об’єднаннями.
Староста – комунікатор влади територіальної громади та села. Ця
людина має робоче місце у своєму старостинському окрузі, чіткий
графік роботи, зручний для жителів.
Він організовує заходи у селі, відслідковує проблеми громади та
пропонує варіанти їхнього вирішення.

НА ПОЛТАВЩИНІ У П'ЯНИХ ВОДІЇВ
ЗАБИРАТИМУТЬ АВТО НА ПОТРЕБИ ФРОНТУ
На Полтавщині Рада оборони області прийняла рішення про конфіскацію автомобілів у водіїв, які керуватимуть транспортом у
стані алкогольного сп’яніння. У подальшому
конфісковані транспортні засоби використовуватимуться Збройними Силами України,
правоохоронцями та територіальною обороною для виконання завдань, пов’язаних із захистом Батьківщини від ворога.
Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив: «Таке рішення Радою оборони ухвалено під час робочої наради під головуванням начальника Полтавської обласної
військової адміністрації Дмитра Луніна, за
участі обласних керівників правоохоронних
органів, Збройних сил України та територіальної оборони.
Крім того, прийняте ще одне важливе рішення: в разі порушення громадянами обмежень комендантської години без обґрунтованих поважних причин, органи правопорядку
доставлятимуть правопорушників у відділення поліції та долучатимуть їх до виконання
громадських робіт строком до 24-ох годин.

Також посилюється контроль за дотриманням заборони продажу алкогольних напоїв. Віднині, в разі виявлення в торгівельних
точках або на інших адресах алкогольних або
спиртовмісних напоїв, вся продукція буде вилучена та знищена на місці».
Нагадаємо, що заборона на торгівлю алкогольними напоями діє з 1 березня 2022 року.
Відділ комунікації поліції
Полтавської області

ЯКЩО НА ТЕРИТОРІЇ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ ЗВУК СИРЕНИ
НЕ ЛУНАЄ,
ТО ЖИТЕЛЯМ НІЧОГО
НЕ ЗАГРОЖУЄ
Шановні мешканці Кобеляцької громади!
У даний час звуковий сигнал повітряної
тривоги вмикає обласний ДСНС у тих регіонах, де є безпосередня потенційна небезпека.
Якщо вам телефонують знайомі з Полтави чи Біликів і повідомляють, що оголошена повітряна тривога, а в Кобеляцькій
громаді сигналу тривоги немає, то це означає, що у нашій громаді повітряної небезпеки немає.
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ЛЮДИ, ЯКІ ВИМУШЕНО ПЕРЕМІСТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ АКТИВНІ БОЙОВІ ДІЇ,
ОТРИМАЮТЬ ПО 2 АБО 3 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ ДОПОМОГИ НА ПРОЖИВАННЯ
Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила, що внутрішньо
переміщені особи, які змушені були покинути
місце постійного проживання у зв’язку з широкомасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну, отримають допомогу на проживання від держави у розмірі 3000 гривень на
кожну дитину або людину з інвалідністю, та у
розмірі 2000 гривень на кожну іншу особу.
Відповідне рішення було розроблено Мінсоцполітики та ухвалено Урядом.
Хто отримає допомогу?
Допомогу отримають люди, які перемістилися з тимчасово окупованої території у Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, а
також з територій активних бойових дій, які
визначені в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6
березня 2022 р. № 204, і отримали довідку про
перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб.
Допомогу автоматично, без додаткового
звернення, отримають також внутрішньо переміщені особи, які станом на 1 березня 2022
року отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в
тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505.
«До мене були запитання, а що з тими
людьми, які є «повторними» переселенцями, і змушені кидати свої домівки вдруге? Це
люди, які вперше переїхали через бойові дії та
окупацію Росією частини України протягом
попередніх років, починаючи з 2014 року. Частина з них побудувала нове життя в Харкові,
Бучі, Сумах, Ірпені, та інших містах які зараз
опинились під вогнем ворога. І тепер ці люди
переміщуються знову в безпечні місця.
Відповідаю: безумовно, вони також отримають допомогу на проживання, ми це передбачили в рішенні Уряду», - прокоментувала

Марина Лазебна.
Як надаватиметься допомога
Допомога надаватиметься у таких розмірах:
• для осіб з інвалідністю та дітей – 3000
гривень на місяць,
• для інших осіб – 2000 гривень на місяць.
Виплата допомоги здійснюється через
Ощадбанк на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який отримувач вказав у заяві
на допомогу.
Допомога надається щомісячно з місяця
звернення на весь період введення воєнного
стану плюс однин місяць після його припинення чи скасування.
Допомога виплачується за повний місяць
незалежно від дати звернення за її наданням
та дати припинення чи скасування воєнного
стану.
Виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам не здійснюється за ті місяці, у
яких вони відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №
505 отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг.
Як отримати
Перше, що потрібно зробити, якщо інформації про людину ще немає у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо
переміщених осіб, - це стати на облік як внутрішньо-переміщена особа та отримати від-

повідну довідку.
Наступним кроком – необхідно подати заяву на отримання допомоги на проживання.
Заяву з наступного тижня можна буде подати до структурного підрозділу з питань
соціального захисту населення районних,
районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах
рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.
«До кінця тижня необхідні зміни будуть
внесені до програмного забезпечення, також
за цей час налагодимо диференціацію розмірів виплати в залежності від категорії особи,
яка звертається. Отже, вже з початку наступного тижня можна звертатись з заявами на
отримання допомоги», - поінформувала Марина Лазебна.
Також після необхідних доопрацювань подати заяву можна буде через програмні засоби Порталу Дія. Орієнтовно доопрацювання
буде завершено до кінця місяця.
«Зараз ми очікуємо, що за наданням допомоги на проживання звернуться близько 2
мільйонів людей, які були змушені покинути
свої домівки через активні бойові дії. Це мами
з дітьми, літні люди, люди з інвалідністю, які
мають при собі одну валізу речей. Їм потрібна
всебічна допомога.
Тому ми запропонували, а уряд погодився
з нашою пропозицією в своєму рішенні, щоб
розмір отриманої допомоги на проживання
не враховувався при обчисленні сукупного
доходу сім’ї при наданні всіх інших видів соціальних допомог, які надаються з урахуванням
доходу. Також ця допомога на проживання не
в податком на доходи фізичних осіб.
Тому я прошу всіх, хто переїхав з небезпечних населених місць, та потребує допомоги, реєструватись як внутрішньо переміщені
особи і звертатись за допомогою.

МІНІСТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІКТОР ЛЯШКО ЗВЕРНУВСЯ
ДО УКРАЇНЦІВ ІЗ ПРОХАННЯМ НЕ КУПУВАТИ ЛІКИ НАПЕРЕД

Про це він повідомив під час телемарафону
українських телеканалів.
«Щодо логістики постачання ліків у нас
така ж проблема, як і з доставкою харчів. Саме
логістична проблема є однією з ключових сьогодні щодо вчасності довезення тих чи інших
лікарських засобів в аптечну мережу. Але тут
є ще один фактор, і я хотів би звернутися до
українців.
Будь ласка, не накуповуйте лікарських за-

собів наперед, на 3-6 місяців. Лікарські засоби
в Україні сьогодні є, вони постачаються в аптеки регулярно.
Є сайти МОЗ, Tabletki.ua, що показують, які
аптеки працюють. Не можна набирати ліки
наперед. Це впливає на можливість купити
або отримати в межах програми «Доступні
ліки» ті чи інші препарати», - сказав Ляшко.
Він нагадав, що 12 березня уряд ухвалив постанову, відповідно до якої всі препарати інсуліну є безоплатні на період дії воєнного стану.
«Тепер будь-який інсулін – імпортний, вітчизняний, дороговартісний – видається в
аптеках безкоштовно за рецептом лікаря –
як електронним, так і паперовим. На сайтах
МОЗ і Tabletki.ua чітко позначені аптеки, де є
інсулін і який саме вид. Є трошки незручності, бо не в найближчій аптеці, але у нас воєнний стан», - зауважив міністр.
Водночас він наголосив, що є у нас регіони,
куди не можна довезти інсулін, гормонозамісні препарати або інші необхідні ліки, бо оку-

панти не дають «зелених коридорів».
«Тому ми в гуманітарних конвоях відправляємо лікарські засоби до військової адміністрації, яка розподіляє їх до лікарень. Треба
налагоджувати комунікацію з обласними
лікарнями, з лікарнями на місці, через свого
сімейного лікаря для того, щоб дізнатися, де
можна отримати життєво важливі лікарські
засоби», - зазначив Ляшко.
Він закликав повідомляти про суттєве завищення цін якоюсь аптечною мережею на
номер 0800-60-20-19.
«У нас мораторій на необґрунтоване підняття цін, і ми на це будемо жорстко реагувати. Власники мереж, дистриб’ютори і виробники запевнили, що підстав для підняття цін
немає. Можливо, буде підняття цін на імпортовану продукцію. В разі коливання долара
це буде обґрунтоване підняття, і ми будемо
це відслідковувати. У разі необґрунтованого
підняття цін вживатимемо управлінських рішень», - запевнив міністр.
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В Україні
почалися
перші виплати
6500 грн
єПідтримки

Шановні аграрії!

Знаємо, що зараз найсміливіші з вас ті,
хто має спроможність розпочинати посівну.
Цьогорічна посівна – визначальна для
України.
Кожна засіяна та оброблена ділянка землі – це посилення вітчизняної продовольчої
безпеки.

Шановні землероби!

Закликаємо вас бути обережними та
обачними!
Щоразу перевіряйте шляхи та поля.
Якщо виявите щось підозріле та потенційно небезпечне – негайно повідомляйте за
номерами 101 або 102.
Не підходьте та не торкайте підозрілі
предмети!
Позначте небезпечну ділянку та простежте, щоб ніхто не проник на цю територію.
Будьте обачними!
Вдалої вам посівної!
Уперед – до хлібної Перемоги!
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За інформацією Міністерства цифрової трансформації України з 21 березня поточного
року розпочалися виплати 6500 грн єПідтримки. Їх отримали майже 500 тисяч українців.
Першими отримають кошти єПідтримки ті, хто у перший день подав заявку в Дії.
Програма розрахована на людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.
Як отримати 6500 грн єПідтримки?
- відкрийте спеціальну картку в одному з банків-партнерів, якщо у вас досі її немає;
- зайдіть у Дію та натисніть – Послуги – єПідтримка – Отримати допомогу.
Ці кошти можна витратити без обмежень і навіть зняти у банкоматах або переказати на
інші картки.
Звертаємо увагу: сповіщення про зарахування коштів єПідтримки ви отримаєте від вашого банку. Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.
Якщо отримаєте SMS-повідомлення від сторонніх відправників із проханням перейти за посиланням для отримання єПідтримки – не відкривайте його. Це чергове інтернет-шахрайство.
Розповідайте друзям та отримуйте виплати.

До уваги молодих матусь!
У Кобеляцькій міській раді за адресою
вул. Шевченка, 15/27, ІІ поверх, знаходиться гуманітарна допомога із Франції
(набори дитячого харчування, засоби особистої гігієни, памперси, ліки).
Бажаючі можуть звернутися та отримати необхідні речі.
(Про гуманітарну допомогу, що надійшла в
громаду, докладніше розповімо в наступному
номері бюлетеня)

Мобільний застосунок «Повітряна тривога»
Компанія Ajax Systems за ініціативи ІТ-компанії stfalcon.com та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України розробили мобільний застосунок «Повітряна тривога», який надсилає критичні сповіщення про початок і закінчення повітряної тривоги.
Даний застосунок вже завантажили понад 2 млн користувачів.
Нещодавно застосунок оновлено. В оновленій версії «Повітряної тривоги» є додатковий функціонал та окремі налаштування, а саме:
• Додано всі області України.
• Можна вибрати окремі міста й територіальні громади. Доступні 1470 громад України.
• Додана перевірка статусу повітряної тривоги у вибраній області безпосередньо у
застосунку.
• Збільшено тривалість сигналу про тривогу до 30 секунд.
• Змінено звук про відбій тривоги на спокійніший.
• Додано відповіді на поширені запитання (FAQ).
• Також внесено виправлення, які забезпечують більш стабільну роботу застосунку.
• Оновлено дизайн.
Користувачам, які уже користуються застосунком, потрібно оновити його вручну до
версії 2.0 або встановити заново.
Нагадуємо, що застосунок «Повітряна тривога» потрібно використовувати як додаткову можливість отримати сигнал тривоги.
Окрім того, жителі Полтавської області можуть приєднатися до телеграм каналу
ДСНС ПОЛТАВА СИРЕНА.
Стежте за оновленнями та бережіть себе!
Наша адреса: м. Кобеляки,
вул. Касьяна, 29
Контакти: тел. (05343) 3 12 05
міський голова
Олександр Копелець
21051562@mail.gov.ua

Віддруковано в ТОВ «Асмі»
м. Полтава
пров. Перспективний, 8
Замовлення № 17877

Закликаємо мешканців
Кобеляцької міської
територіальної громади
суворо дотримуватися
правил світломаскування!
Що потрібно робити:
- обов’язково вимикати вночі світло у квартирах і будинках, на підприємствах, в установах та організаціях;
- вимикати вуличне освітлення прилеглих до будинків і
будівель територій;
- вимикати підсвічування на конструкціях зовнішньої
реклами (білборди, банери, сітілайти, вивіски);
- щільно зашторювати вікна в оселях.
Чому це потрібно робити:
- світло на вулиці та в будівлях допомагає ворогові вночі орієнтуватися на місцевості;
- відповідно світло дозволяє ворогу коригувати вогонь
і наносити авіаудари;
- наше завдання – зробити населені пункти непомітними для окупантів.
Бережіть себе та своїх близьких!

Сайт: http//kobelyaky-miskrada.
gov.ua
www.facebook.com/
kobelyaki.m.rada

Для переходу
на офіційний
сайт громади
викристовуйте
QR код

