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Актуально

Виїзний прийом

24.10.2017 року начальник
Тернопільського
об’єднаного
управління Пенсійного фонду
України Тернопільської області
Тетяна Глух та начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій у
Тернопільському районі Ірина

Лебідь провели прийом громадян у селах Миролюбівка, Настасів, Йосипівка та Мар’янівка.
Зустрічі відбуваються відповідно до
«Графіку виїзного прийому громадян спеціалістами Тернопільського
об’єднаного управління Пенсійного
фонду України Тернопільської області щодо інформування громадян
про зміни в пенсійному забезпеченні відповідно до Закону України від 3
жовтня 2017 року №21487- VІІІ «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій» в об’єднаних громадах, сільських та селищних радах Тернопільського району».

З 1 жовтня 2017 року проведено
автоматичний перерахунок пенсій,
а саме: осучаснення пенсій з використанням єдиного показника
середньої заробітної плати, який
використовується для призначення
пенсій в 2017 році, на рівні 3764,40
гривні, та розрахунок розміру пенсії
з використанням нового прожиткового мінімуму.
У Тернопільському районі понад 9 тисяч одержувачів пенсій вже
отримали свої пенсійні виплати в
підвищеному розмірі. Ті пенсіонери, у кого розмір підвищення становив менше 140 грн, одержать
свої доплати в листопаді одночасно із основним розміром пенсії.
Пенсійним фондом виготовлено
та вже передано на Укрпошту для

відправлення інформаційні повідомлення для кожного пенсіонера,
якому проведено доплату у жовтні. В
ньому зазначено розмір пенсії до перерахунку, розмір пенсії після перерахунку, розмір підвищення. А також
формулу, за якою розраховано новий
розмір пенсії, вказано індивідуальний коефіцієнт заробітної плати особи та коефіцієнт страхового стажу.
Однак під час живого спілкування
з людьми на таких зустрічах можна
звірити стаж роботи, надати консультації та рекомендації щодо довідок про заробітну плату, які можуть
бути надані пенсіонером для пошуку
більш оптимального розміру заробітної плати, що дасть можливість підвищити розмір пенсії. Тому основним
завданням працівників об’єднаного

управління є роз’яснення щодо складових пенсії, формули, за якою вона
визначається, та стажу і заробітної
плати конкретної особи, яка і має
вплив на розмір пенсії та на суму
збільшення, відповідно.
Не всі літні люди мають можливість приїхати до громадської
приймальні об’єднаного управління, тому спеціалісти об’єднаного
управління наближують послуги до
людей, виїжджаючи до сіл на прийоми. Маємо на меті побувати в усіх
населених пунктах району протягом жовтня-листопада. Дати
таких прийомів опубліковані в газеті «Подільське слово» (№42 від
20 жовтня 2017), на сайтах. Також
голови сільських рад інформують
селян про час та дату.

Милосердя

Добрі справи — безцінні

З метою перевірки використання наданої гуманітарної допомоги, а також ознайомлення з життям та побутом українців представники організації
«Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa» (WHOE) побували на Тернопільщині. Відвідали голландські гості і Тернопільський район, який став для
них справжнім відкриттям — захоплювала неповторна краса природи та зустрічі зі щирими й добрими людьми.
Благодійна організація «WHOE» — це
добровольці, яким небайдужа доля дітей,
особливо в Східній Європі. Робоча група розташована в Апелдорні, Нідерланди.
Одне із найважливіших завдань полягає в
тому, що її волонтери (здебільшого це люди
вже пенсійного віку, які в минулому були
підприємцями, бізнесменами, заможними громадянами, а нині присвятили себе
волонтерській діяльності, допомагаючи
потребуючим) збирають, закуповують і
передають товари дітям, школам, селам,
медзакладам і малозабезпеченим родинам, які цього вкрай потребують. У вересні «WHOE» виповнилося 25 років. З цієї
нагоди керівництво організації вирішило
зробити подарунок своїм волонтерам, відправивши в Україну тих, хто ще ніколи тут
не був, щоб подивитися, чи ефективно використовують допомогу, і визначити вектор
подальшої роботи. Районна організація
Товариства Червоного Хреста у співпраці
з органами державної влади та місцевого
самоврядування вже п’ять років працює
з голландськими волонтерами заради допомоги людям.
— За цей період наш район отримав
безліч корисних та таких необхідних подарунків. Серед них — меблі для ТРТМО і загальноосвітніх шкіл району, одяг, взуття та
інші необхідні речі для малозабезпечених
категорій населення. А до Міжнародного
дня людей похилого віку мешканці району отримали подарунки від Товариства
Червоного Хреста — продуктові набори,
спонсором закупівлі яких була благодійна
організація «WHOE», — розповідає голова Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста Ольга
Нижник, яка супроводжувала закордонних гостей. — За п’ять років тісної співпраці район отримав гуманітарну допомогу
на суму майже 3 млн грн.
Загалом за кілька днів благодійники з
Нідерландів встигли побувати у багатьох
районах Тернопілля, і всюди їх гостинно
зустрічали. У Тернопільському районі делегація була розділена на три групи: одна
поїхала у Байковецьку об’єднану громаду,
друга — у Великогаївську, а третя — у села
району. Волонтери на власні очі побачили,
які зміни відбуваються у населених пунктах, як працює влада на місцях та як реалізовується допомога малозахищеним верствам населення. У селах Стегниківці, Біла,
Курники і Лозова вони також відвідали
сім’ї, які перебувають у важких матеріальних і побутових умовах, та вручили їм продуктові й гігієнічні набори. Крім того, благодійники побували у Байковецькій школі,
де були вражені сучасними комфортабельними умовами навчання дітей. Маршрут
екскурсії нашим краєм пролягав і через
село Баворів. Там голландці навідалися у
дільничну лікарню. Крім того, побували й
у кількох школах — у селах Біла, Великі Гаї,
Баворів та Плотича. В останньому для гостей підготували справжній сюрприз — діти
у вишитих сорочках і національних одностроях вручили їм коровай та влаштували
справді незабутній концерт.
— Ми раді бачити вас у стінах на-

шої школи. Вона — одна з найбільших
дев’ятирічних шкіл області. Почали будувати її ще за часів Австро-Угорщини, у
1910-му році, і завершили лише у 1934-му.
Хочу подякувати вам за ту роботу, яку ви
виконуєте, за ваш внесок, адже з вами світ
стає кращим, бо ви завжди там, де потрібна допомога, — звернувся до представни-

обстеження, роблять аналізи тощо. Як зауважив Іван Михайлович, уся надана благодійною організацією допомога знайшла
своє застосування в їхній установі. Це —
реабілітаційне обладнання, стоматологічні
крісла, функціональні ліжка тощо.
Даруючи гостям на пам’ять сувеніри
— картину із зображенням краєвидів Тер-

німи спогадами гості з далеких Нідерладнів
поверталися з Тернопілля. Як зізналися волонтери, покидати наш край їм не хотілося,
адже за цей маленький проміжок часу вони
вже встигли прикипіти душею до цього мальовничого куточка України, де їх так тепло
зустрічали добрі люди та усміхнені діти, які
попри всі негаразди, що випали на долю

ків організації «Werkgroep Hulptransporten
Oost-Europa» директор Плотицької ЗОШ
І-ІІ ст. Мирослав Дядьо.
Учні англійською мовою розповіли коротку історичну довідку про село та вручили благодійникам кошик із «солодкими»
квітами. Окрім відмінного виконання українських пісень, діти вразили голландців,
підготувавши національну пісню Нідерландів. Гості радісно аплодували школярам
та підспівували, почувши знайомі мотиви.
Після цього делегація відправилася у Тернопіль, де на них на подвір’ї
ТРТМО вже чекав в/о головного лікаря Іван Трач. Волонтерам провели мініекскурсію одним із найбільших корпусів
лікарні — терапевтичним відділенням.
Вони поспілкувалися з медперсоналом та
пацієнтами, побачили сучасне обладнання в лабораторно-діагностичному центрі,
з допомогою якого наші лікарі проводять

нополя і символічний ключ, Іван Михайлович сказав: «Гадаю, цей ключ вам не знадобиться, бо як двері Європи відчинені для
України, так і двері нашого ТРТМО завжди
гостинно відчинені для вас».
Як і належить за нашими традиціями,
гостям подарували запашний коровай,
якого вражені гостинністю голландці, обіцяли повезти в Нідерланди та розділити
між усіма членами «WHOE», адже це, як зауважили вони, не просто хліб, а частинка
нашої щирої української душі.
Завдяки старанням перекладачів мовного бар’єру не відчувалось і був налагоджений ефективний діалог між делегацією та
представниками Тернопільського району.
Вони домовились і надалі співпрацювати
заради покращення умов проживання, навчання та лікування мешканців району, які
цього потребують найбільше.
Лише з приємними емоціями і незабут-

України, вміють радіти життю. Благодійникам дякували за масштабну і таку потрібну
роботу, якій вони присвятили своє життя і,
запрошували приїжджати в гості знову.
— Дивлячись на цих немолодих, але
активних та милосердних людей, хотілося б, щоб і наші люди, які мають чималі статки, зрозуміли, що щастя – не в
грошах, а в тому, щоб дарувати радість
іншим, адже добро завжди повертається сторицею, — зауважила голова Тернопільської районної організації Товариства
Червоного Хреста Ольга Нижник. — Віриться, що й серед наших бізнесменів та
підприємців з часом побільшає тих, хто
за власною ініціативою стане на стежину доброти і милосердя, яка приведе їх до
людей, котрі опинилися на межі виживання в умовах сьогодення.
Лілія КУЛЕНИЧ.

