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На часі | Покращення якості охорони здоров’я

Інформація для
покупців легкових
автомобілів

Екстрена «швидка»
у Великій Березовиці

«Медицина ближче до народу» — цей вислів для пересічної людини, особливо сільської, на жаль, був,
а подекуди і залишається, просто гаслом. Тому відкриття нового пункту екстреної медичної допомоги
– важлива подія для розвитку медицини Тернопілля. Тим паче, покращення якості охорони здоров’я,
наближення медичних послуг до сільського населення – пріоритет у діяльності теперішньої влади.
12 січня у селищі Велика
Березовиця урочисто відкрили просторе та сучасне приміщення пункту екстреної
швидкої медичної допомоги.
Ця подія не залишилася поза
увагою місцевих мешканців та
чиновників, бо цього дня тут
чекали вже давно. На урочистість із вітальним словом прибули голова Тернопільської
обласної ради Віктор Овчарук,
голова Тернопільської район-

ної ради Андрій Галайко, начальник управління охорони
здоров’я ОДА Володимир Богайчук, керівник центру екстреної медичної допомоги та
медичних катастроф Михайло Джус, селищний голова Великої Березовиці Ілля Костюк.
Великоберезовицькі парохи
освятили приміщення.
Відтепер тут у цілодобовому режимі чергуватиме
бригада медиків. Для надан-

ня невідкладної допомоги
пацієнтам є все необхідне обладнання та препарати, а для
викликів – завжди напоготові
заправлена бензином карета
«швидкої допомоги». До слова, пункт обслуговуватиме не
лише жителів Великої Березовиці, але й хворих із Острова,
Буцневого, Кип’ячки, Мишкович та інших сіл.

А тим часом місцева дітвора підготувала для гостей і розважальну програму.
Діти розповіли історію своєї
малої батьківщини та співали Різдвяних колядок, мелодія яких лунала на всю Велику Березовицю.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Для розрахунку суми збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування при відчуженні легкових автомобілів залежно від
вартості легкового автомобіля використовується прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на 1
січня звітного року.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» № 1801-VIII від
21.12.2016 прожитковий мінімум для працездатних
осіб з 1 січня 2017 року становить 1600 гривень.
Ставки збору при відчуженні легкових автомобілів у 2017 році складають:
— 3%, якщо об'єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму (264
000 грн.) для працездатних осіб, встановленого
законом на 1 січня звітного року;
— 4%, якщо об'єкт оподаткування перевищує
165 прожиткових мінімумів (264 000 грн.), але не
перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму
(464 000 грн.) для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
— 5%, якщо об'єкт оподаткування перевищує
290 розмірів прожиткового мінімуму (464 000
грн.) для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.
Платниками збору є підприємства, установи та
організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній
реєстрації в Україні територіальними органами
Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та успадкування
легкових автомобілів відповідно до закону.
Олександра РЯБУХА, начальник відділу платежів до
пенсійної системи ТО УПФУ Тернопільської області.

Актуальне інтерв'ю | Зміни до законів про працю

Наталія Рус: «Навіть найсуворіше
законодавство не карає, а попереджає…»
У перший день нового року до Кодексу законів України про працю внесено зміни, які стосуються запровадження фінансових санкцій щодо юридичних та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю. За
роз’ясненнями ми звернулися до в.о. начальника управління Держпраці у Тернопільській області Наталії Рус.

— Наталіє Олександрівно, лише поверхнево ознайомившись із статтею 265
Кодексу законів України про працю, можна зауважити, що на порушників законодавства чекають дуже жорсткі санкції у
вигляді штрафів, які сягають десятків і
навіть сотень тисяч гривень.
— Кожен хоче, щоб у державі був порядок. Ми живемо в непростий час війни
та розбудови країни. Тому нині, як ніколи,
відповідальність за дотримання законів лежить на кожному із нас, незалежно від того,
де працюєш, чим займаєшся. Чому ухвалено, як ви висловилися, жорсткі санкції? Річ
у тім, що нині тисячі людей працюють без
оформлення трудового договору. Це має
дуже погані наслідки як для працюючого,
так і для держави. Не сплачені податки.
Звідки ж візьмуться гроші на розвиток?
Незахищений і сам працівник у разі хвороби, каліцтва, у час виходу на пенсію. З

цього виграє лише той, хто порушує законодавство, тобто роботодавець. Крім того,
власник підприємства часто забуває, що
перебуває на території держави, може піддаватися перевіркам, тому всіляко чинить
спротив намаганням відповідних органів
провести перевірку щодо дотримання Кодексу законів про працю.
— Аби не бути голослівним, вважаю, час перейти до роз’яснення Закону
№1774.
— Будь ласка. Цей закон передбачає
штраф за спротив і створення усіляких перешкод здійсненню перевірки додержання
законодавства про працю у трикратному
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. Нині це 9600 гривень.
— Це ще, як я зрозуміла, «квіточки»…
— Якщо перевірка виявить, що на підприємстві наймана особа працює без
оформлення трудового договору (контракту) або працівник оформлений на пів чи
чверть ставки в разі фактичного виконання роботи за повний робочий час або на
підприємстві виплачується заробітна плата
(винагорода) без сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та податків, то розмір штрафу становитиме 100 мінімальних зарплат –
320000 гривень.
— Чи передбачені штрафи за порушення встановлених строків виплати заробітної плати?
— Так. За недотримання державних гарантій накладають штраф у розмірі 32 тисячі грн. за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
— Важко повірити, що може бути порушено законодавство про працю стосовно осіб, які нині боронять східні рубежі
України. І все ж…
— У разі недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, яких
залучають до виконання обов’язків, передбачених Законами України «Про військо-

вий обов’язок та військову службу», «Про
альтернативну (невійськову службу), «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,
штраф становитиме 32 тисячі за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення.
За порушення інших вимог трудового законодавства України роботодавцям загрожує
штраф у розмірі 3200 гривень.
— З 1 січня цього року набув чинності
Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності». Що цікавого для читачів газети, а
особливо для тих, кого він безпосередньо
стосується, можете повідомити?
— Дія цього закону не поширюється на
відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органом
державного регулювання діяльності у сфері
енергетики та комунальних послуг; на ринку цінних паперів; центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сферах безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів, державного контролю за додержанням прав
споживачів та його територіальними органами, територіальним органом виконавчої
влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері митної
справи та його територіальними органами,
центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
державного фінансового контролю та його
територіальними органами, сфері державного експортного контролю, центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику
у сфері безпеки використання ядерної енергії та його територіальними органами, Державною службою України з питань праці та
її територіальними органами, центральним
органом виконавчої влади, що реалізує діяльність у сфері цивільної авіації, органами державного архітектурно-будівельного
контролю (нагляду), центральним органом
виконавчої влади із забезпечення реаліза-

ції державної політики щодо здійснення
державного нагляду (контролю) охорони
навколишнього середовища, раціонального використання, відтворення та охорони
природних ресурсів, Національною радою
України з питань телебачення та радіомовлення, Національним банком України, Антимонопольним комітетом України.
— Коли ви озвучили суми штрафів, подумалося: «Тепер дрижіть, недобросовісні підприємці-роботодавці!»
— Дотепно (усміхається), але я з вами
не погоджусь. Усі зміни до кодексу законів України про працю спрямовані, передусім, на те, щоб вивести з тіні економіку,
припинити виплату зарплати у конвертах,
соціально захистити кожного найманого
працівника. Зміни не для того, щоб штрафувати роботодавця. Насамперед, кожне
підприємство, що використовує найману
працю, має пройти перевірку Державної
служби з питань праці. За недоліки, навіть
найгірші, на роботодавця не накладатимуть штрафи. Йому буде дано термін для
їх виправлення. Підприємець зможе отримати безоплатну консультацію з цього приводу. І лише за повторної перевірки, якщо
не будуть виправлені порушення, штрафи
доведеться платити, дійсно, дуже великі –
від 3200 до 320000 гривень.
— Треба розуміти вас так: завдання
роботодавця – не чинити спротиву перевірці Державної служби з питань праці
(штраф — 9600 гривень), вчасно ліквідувати недоліки, які виявить служба, та
продовжувати працювати на благо своє
та народу.
— Саме так. Додам, що сподіваюся на
інші зустрічі на сторінках «Подільського
слова». Буду рада відповісти на усі запитання, які стосуються цієї теми. Також хочу,
щоб наша співпраця з роботодавцями була
відкритою. Не боїться перевірок той, хто
працює чесно.
— Дякую за розмову.
Спілкувалася Галина ЮРСА.

