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День працівника 
податкової та митної 

справи України

Прийміть найщиріші вітання з      
нагоди вашого професійного свята.

Професія, якій ви присвятили своє життя – одна з 
найнеобхідніших у нашому суспільстві. Ваші зусил-
ля і праця забезпечують сьогодні не лише ефективну 
діяльність служби, а й подальші успішні перетворен-
ня в соціально-економічному розвитку країни.
Ваша праця визначає можливості держави ви-

конувати соціальні зобов’язання та йти шляхом   
інноваційно-інвестиційного розвитку країни.
Першою заповіддю податківця є високоповажли-

ве ставлення до тих, хто створює матеріальні та 
інтелектуальні багатства і добросовісно ділиться 
ними з суспільством — до платників податків.
Бажаємо вам принциповості і відповідальності у 

повсякденній роботі, успіхів і досягнень у службі, а 
також здоров’я, невичерпної енергії, злагоди і добро-
буту в родинах. Хай доля надає вам сил та впевненості 
у завтрашньому дні і щира людська подяка                                                                                                  
додає оптимізму та натхнення.

В. о. голови районної              Голова районної 
держадміністрації            ради
тетяна нОВИКОВа.           ВІКтОР МаКОГОн.

  

День працівників 
Служби безпеки України

Шановні працівники 
Служби безпеки України!

Від імені районної державної адміністрації та районної 
ради прийміть щирі вітання з нагоди професійного 
свята – Дня працівників Служби безпеки України!
Високим професіоналізмом, працездатністю, 

мужністю і відвагою ви заслужили визнання і пошану.
Окремі слова подяки ветеранам Служби безпеки 

України, що віддали багато сил і здоров’я нелегкій 
праці по захисту України.
З нагоди професійного свята бажаємо всім 

військовослужбовцям, працівникам і ветеранам 
Служби безпеки України міцного здоров’я, благопо-
луччя, натхнення і нових професійних успіхів. Не-
хай щодня ваше життя буде щасливим і радісним, а                                   
в сім’ях панують тепло і затишок.

В. о. голови районної              Голова районної 
держадміністрації            ради
тетяна нОВИКОВа.           ВІКтОР МаКОГОн.

 

День 
Національної гвардії України

Шановні військовослужбовці 
Національної гвардії України!

Це свято тих, хто справою свого жит-
тя обрав забезпечення безпеки дер-
жави, захист та охорону життя гро-

мадян, хто за покликом серця боронить рідну землю. 
Без сумніву ви, свідомо зробивши свій патріотичний 
вибір, здобули повагу та вдячність усього українського 
народу, ви своєю важливою справою нагадали всьому 
світові про те, що Україна у надійних руках.
Тож прийміть найщиріші вітання з вашим професійним 

святом та дозвольте побажати вам та вашим роди-
нам міцного здоров’я, невичерпного оптимізму, 
стабільності та миру. Нехай любов до рідного краю 
та людська вдячність надають вам наснаги у нелегкій 
і відповідальній справі служіння українському народу.

В. о. голови районної              Голова районної 
держадміністрації            ради
тетяна нОВИКОВа.           ВІКтОР МаКОГОн.

 

КПВВ 
«Станиця Луганська» 

закривається
З 16 березня за наказом Коман-

дувача об’єднаних сил на контроль-
них пунктах в’їзду-виїзду з тимча-
сово окупованих частин Луганської 
та Донецької областей на два тижні 
забороняється перетин КПВВ в обох 
напрямках.

Вийняток щодо повернення на 
українську частину робиться тільки 
для громадян, які мають постійну 
реєстрацію на підконтрольній Україні 
території.

Пропуск на тимчасово окуповані 
регіони тільки для громадян, які там 
проживають.

Громадянам, які мали пройти 
верифікацію в органах соціального 
захисту у цей період, – її термін буде 
подовжено. Соціальні та пенсійні ви-
плати припинятись не будуть.

Кабінетом Міністрів України при-
йнято розпорядження від 13 берез-
ня 2020 року № 288-р «Про тим-
часове закриття деяких пунктів 
пропуску через державний кордон та 
пунктів контролю і припинення в них 
пішохідного сполучення».

Тож, згідно з документом, на 
Луганщині тимчасовому закриттю 
підлягають наступні пункти пропуску 
через державний кордон та пункти 
контролю - пішохідний (місцевий, па-
сажирський) у Міловому  (Міловський 
район) та автомобільний/пішохідний 
(місцевий, пасажирський) у Сироти-
ному (Троїцький район).

До переліку пунктів пропуску че-
рез державний кордон, в яких тим-
часово припинено пішохідне спо-
лучення, увійшли автомобільний 
(вантажний, пасажирський) у 
Міловому (Міловський район), 
який є міждержавним, а також 
міжнародні автомобільні (обидва – 
вантажні, пасажирські) у Просяному 
(Марківський район) та Танюшівці 
(Новопсковський район).

loga.gov.ua

Обмежена 
реєстраця шлюбів

Прийом громадян у відділах 
державної реєстрації актів цивільного 
стану обмежено на зазначений період.

Безпосередній прийом грома-
дян здійснюватиметься виключ-
но з питань державної реєстрації 
народження, смерті та видачі 
архівних документів про державну 
реєстрацію актів цивільного стану, 
необхідних для підтвердження при 
підзахороненні, а також державної 
реєстрації шлюбу (на підставі заяв, 
поданих до 13.03.2020). Держав-
на реєстрація розірвання шлю-
бу за взаємною згодою подруж-
жя, яке не має дітей, призначена на 
вказаний період, проводитиметься                            
на загальних підставах.

Громадянам надано можливість 

отримати консультацію або подати 
документи, необхідні для державної 
реєстрації актів цивільного стану, 
онлайн за допомогою веб-порталу 
«Звернення у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану».

У  відділах державної реєстрації 
актів цивільного стану працюють 
телефонні «гарячі лінії», за якими та-
кож можна отримати кваліфіковану 
юридичну допомогу.

minjust.gov.ua

Безкоштовні онлайн-курси 
для школярів

Основний фокус буде зосередже-
но на найбільш затребуваних ЗНО-
предметах – українській мові й 
літературі, англійській мові, історії, 
математиці та біології. YouTube-
канал Міністерства освіти та ТРК 
«Рада» з 17 березня запускають 
щоденні трансляції відеоуроків і 
онлайн-курсів для школярів під час 
карантину.

Оплата праці 
працівників 

закладів освіти
На період карантину Міністерство 

освіти і науки рекомендувало  
керівникам закладів освіти, органам 
освіти та місцевого самоврядуван-
ня розробити заходи щодо частково-
го переведення працівників закладів 
освіти на роботу в дистанційному 
режимі та на виконання інших видів 
робіт (організаційна, методична, нау-
кова, інша педагогічна діяльність 
тощо).

Згідно із пунктами 77, 89 
Інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти, 
затвердженої наказом Міністерства 
освіти України від 15.04.1993 № 102, 
у випадку, коли в окремі дні занят-
тя не проводяться з незалежних від 
учителя (викладача) причин, оплата 
його праці здійснюється з розрахун-
ку заробітної плати, встановленої при 
тарифікації, за умови, що вчитель (ви-
кладач) виконує іншу організаційно-
педагогічну роботу. За відсутності 
такої роботи час простою оплачується 
в порядку і розмірах, визначених                                                 
Кодексом законів про працю України.

osvita.ua

Укрзалізниця 
призупиняє 

пасажирське сполучення
 
На виконання постанови 

Кабінету Міністрів України № 215 
Укрзалізниця, починаючи з 18 бе-
резня, тимчасово припиняє переве-
зення пасажирів залізничним транс-
портом в усіх видах внутрішнього 
сполучення (приміському, міському, 
регіональному та далекому) у 
зв’язку з карантином, спричиненим 
спалахом гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, до прийняття окре-
мого рішення уряду. Поїзди вико-
нають останні рейси за графіками 
курсування 17 березня.

Компанія компенсує паса-
жирам повну вартість проїзних 
документів на усі скасовані через 
введення карантину рейси – без 
стягнення додаткових зборів. Для 
зручності пасажирів та уникнен-
ня концентрації людей біля кас, 
Укрзалізниця подовжила термін по-
вернення квитків до 1 місяця від 
дати запланованого відправлення 
поїзда, що скасований.

Закликаємо пасажирів, якщо є 
можливість, не поспішати на вокза-
ли повертати квитки і не піддавати 
своє життя загрозі, перебуваючи в 
натовпі. Запевняємо: коли б ви не 
звернулися протягом відведеного 
часу, кошти будуть повернені                
у повному обсязі.

Квитки, що були придбані че-
рез Інтернет, повертаються че-
рез онлайн-сервіси. Вантажні 
залізничні перевезення тривають.

З 00:00 17 березня (у ніч з 16 на 
17) Укрзалізниця на виконання роз-
порядження Кабінету Міністрів 
України № 288-р припинила 
міжнародне пасажирське сполучен-
ня до завершення періоду каранти-
ну, спричиненого спалахом гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, 
або до ухвалення відповідних 
рішень уряду.

Укрзалізниця докладає усіх зу-
силь для оперативного інформу-
вання громадян та закликає користу-
ватися усіма доступними каналами 
поширення інформації: веб-сайт, ка-
налу Telegram та Facebook-сторінка, 
а також звертатися до контактного 
центру Укрзалізниці: у Месенджері 
та за телефоном 0800503111.

uz.gov.ua

Гарячі телефонні лінії
«Друг» - Добровільна реєстрація українських                                 

громадян під час подорожей за кордон: 044-238-16-57.
Центр громадського здоров'я МОЗ України:                                            

044-425-43-54.
Урядова гаряча лінія: 1545.
Міністерство охорони здоров'я: 0-800-505-201.
Луганська область: 103, 0 800-505-107.
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Діяльність районної ради у звітному періоді охо-
плювала різні сфери економічного, соціального та 
культурного життя району. Ми тісно співпрацювали 
з районною державною адміністрацією, сільськими 
радами, військово-цивільними адміністраціями рай-
ону, підприємствами, установами, громадськими 
організаціями і завжди прагнули до порозуміння, щоб 
разом вирішувати актуальні питання. На жаль, ми не 
змогли найти порозуміння в роботі з Новоайдарською 
селищною радою.

Робота районної ради проводилась відповідно до 
вимог діючого законодавства, затвердженого плану та 
Регламенту роботи районної ради 7 скликання. Ново-
айдарською районною радою у 2019 році проведено 5 
пленарних засідань сесій районної ради.

Розглянуто 154 питання, по 151 питанню ухвалені 
відповідні рішення, у тому числі:

- з питань районного бюджету – 13;
- агропромислового комплексу та земельних 

відносин – 5;
- управління комунальною власністю – 27;
- соціального захисту населення – 6;
- медицини – 8;
- освіти – 8;
- розвитку фізкультури та спорту – 4;
- культури і туризму – 10;
- звіти комунальних установ та підприємств - 11;
- звіти про виконання цільових програм - 17;
- з інших питань – 42.
 У 2019 році затверджено 10 цільових районних про-

грам, до 10 раніше прийнятих програм внесені зміни.
Серед найважливіших:
- Програма економічного та соціального розвитку 

Новоайдарського району на 2020 рік;
- районна комплексна програма підтримки учасників 

антитерористичної операції об’єднаних сил та членів 
їхніх сімей на 2019-2020 роки;

- районна Програма відшкодування частини суми 
кредиту на енергозберігаючі заходи на 2019-2020 роки;

- районна цільова програма будівництва 
автомобільних доріг Новоайдарського району на 2019 
рік;

- Комплексна програма розвитку та підтримки КНП 
«НОВОАЙДАРСЬКИЙ ЦПМСД» на 2020 рік; 

- Комплексна програма розвитку та фінансової 
підтримки Комунального некомерційного підприємства 
«Щастинська міська лікарня» Новоайдарського району 
Луганської області на 2020-2022 роки;

- Комплексна програма розвитку та фінансової 
підтримки КНП «Новоайдарська багатопрофільна 
лікарня» на 2020-2024 роки. 

До підготовки порядку денного пленарних засідань 
залучалися працівники виконавчого апарату, де-
путати, фахівці та спеціалісти управлінь, відділів 
райдержадміністрації, керівники установ комунальної 
власності.

Це дало можливість розробити і прийняти конкретні 
виважені рішення ради, враховуючи думки і пропозиції 
окремих депутатів, висновки і пропозиції постійних 
комісій.

 У складі Новоайдарської районної ради 7-го скли-
кання створено шість постійних комісій з питань:

- бюджету і фінансів, економічного та соціального 
розвитку району (голова комісії Бірюкова Г. О.);

- охорони здоров’я, соціальної політики, інвалідів та 
ветеранів (голова комісії Корж О. Л.)

- освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту (голова 
комісії Помазан М.О.);

- агропромислового розвитку, екології та викори-
стання природних ресурсів (голова комісії Степанчук 
С. А.);

- місцевого самоврядування, регламенту,  
депутатської діяльності, етики, гласності, засобів 
масової інформації та комунальної власності (голова 
комісії Сороковенко О. П);

- антикорупційної політики, законності, прав, свобод 
і обов’язків громадян, зв’язків з суспільно-політичними 
організаціями (голова комісії Тимофеєнко Р. А.).

Слід відзначити, що постійні депутатські комісії цієї 
каденції досить активні. У багатьох випадках за влас-
ною ініціативою порушують актуальні для жителів рай-
ону питання і приймають ефективні рішення.

Жоден проект рішення не розглядається сесіями 
районної ради без попереднього опрацювання та 
рекомендацій галузевих постійних комісій. Висновки 
та рекомендації постійних комісій щодо розглянутих 
питань обов’язково надсилалися безпосереднім вико-

навцям для реагування і прийняття відповідних заходів.
У підвищенні ефективності діяльності районної 

ради значну роль відіграє виконавчий апарат районної 
ради. Протягом року працівники апарату здійснювали 
організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, 
матеріально-технічне забезпечення діяльності районної 
ради, забезпечували взаємодію з органами виконавчої 
влади, органами та посадовими особами місцевого са-
моврядування, надавали їм, при необхідності, консуль-
тативно-методичну допомогу.

Слід зазначити злагоджену роботу виконавчого 
апарату ради та депутатського корпусу. Вони спільно 
працювали над підготовкою пленарних засідань та 
засідань постійних комісій, попередньо вивчали стан 
справ з обговорюваних проблем, відпрацьовували про-
екти рішень.

За звітний період в районній раді зареєстровано 
965 документів по вхідній документації. Всі вони 
були опрацьовані у визначені терміни. Також було 
підготовлено і відправлено 1032 вихідних документи. 

За цей період мною було видано 163 розпорядження.
Надзвичайно важливою ланкою діяльності районної 

ради і виконавчого апарату є робота зі зверненнями гро-
мадян. 

На виконання вимог Конституції України, Закону 
України «Про звернення громадян», Указу Президен-
та України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до 
органів державної влади та органів місцевого само-
врядування» в Новоайдарській районній раді протягом 
2019 року проводилась системна робота із забезпечен-
ня реалізації конституційних прав громадян на пись-
мове звернення та особистий прийом, об’єктивного, 
всебічного і вчасного розгляду звернень, задоволення 
законних вимог заявників.

За 2019 рік до Новоайдарської районної ради 
надійшло 193 звернення. На особистому прийомі у го-
лови та заступника голови районної ради побувало 179 
мешканців району. 14 звернень надійшло через засоби 
поштового зв’язку.

Результати аналізу та узагальнення звернень дають 
змогу визначити найактуальніші соціально-економічні 
проблеми, що хвилюють громадян.

У зверненнях були порушені питання аграрної 
політики та земельних відносин - 4; транспорту і 
зв’язку – 2; охорони здоров’я - 6; соціального захисту 
– 138; праці та заробітної плати – 3; комунального го-
сподарства – 4; житлової політики – 12; забезпечення 
дотримання законності та охорони правопорядку – 10; 
сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної куль-
тури та спорту – 6; інше – 8.

Згідно ст. 20 Закону України «Про звернення гро-
мадян» на всі розглянуті звернення надано відповіді, з 
них: 127 - вирішено позитивно, на 22 дано роз’яснення, 
відмовлено у задоволенні – 18. 

Серед позитивно вирішених питань варто відмітити 
звернення щодо надання матеріальної допомоги. 

Комісією по наданню одноразової матеріальної допо-
моги гостро потребуючим громадянам Новоайдарсько-
го району проведено 13 засідань, розглянуто 138 заяв, 
111 громадянам надана матеріальна допомога на за-
гальну суму 295930 грн. 

Особистий прийом громадян керівництвом районної 
ради ведеться згідно затвердженого графіка на першо-
му поверсі адмінбудівлі Новоайдарської районної ради, 
вхід для людей з обмеженими можливостями доступ-
ний.

Графік прийому громадян розміщено на 
інформаційному стенді Новоайдарської районної 
ради,та на офіційному веб-сайті Новоайдарської 
районної ради.

У звітному році була продовжена робота з питань 
управління майном спільної власності територіальних 
громад Новоайдарського району. Діяльність районної 
ради була спрямована на забезпечення найбільш ефек-
тивного використання об’єктів комунальної власності 
на користь територіальної громади, виконання рішень, 
затверджених районною радою та законодавства щодо 
оренди та списання нерухомого майна. 

Загалом, з питань управління спільною власністю за 
наслідками розгляду звернень підприємств, установ, 
організацій було прийнято 37 рішень районної ради, у 
тому числі: 11 щодо передачі майна в оренду, 3 щодо 
списання майна.

Постійно проводиться моніторинг, облік та аналіз ви-
користання об’єктів спільної власності територіальних 
громад району, систематизується інформація про 
наявність правовстановлюючих документів на будівлі, 
земельні ділянки, відповідної технічної документації на 
все нерухоме майно спільної власності територіальних 
громад Новоайдарського району.

Відділом комунальної власності районної ради ак-
тивно ведеться робота з виготовлення суб’єктами го-
сподарювання правовстановлюючих документів (на 
будівлі, земельні ділянки) та відповідної технічної 
документації на все нерухоме майно спільної власності 
територіальних громад Новоайдарського району, яке 
знаходиться на їх балансі.

На підставі виготовлених правовстановлюючих 
документів, враховуючи зміни, які відбулися у 2019 
році, затверджено розширений Перелік об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Новоайдарського району Луганської області.

Станом на 01.01.2020 р. у спільній власності райо-
ну знаходиться 67 суб’єктів та 70 об’єктів комунальної 
власності, з них:

- 26 закладів освіти;
- 32 заклади культури;
- 3 підприємства охорони здоров’я;
- 1 заклад соціальної сфери;
- 2 госпрозрахункових підприємства;
- 2 установи.
З метою забезпечення ефективних майнових 

відносин відділом комунальної власності районної 
ради продовжується робота по закріпленню за 
підриємствами, установами та закладами нерухомого 
майна спільної власності територіальних громад Ново-
айдарського району на праві оперативного управління 
та здійснення державної реєстрації права оперативного 
управління.

Щодо орендних відносин у сфері господарювання, 
слід зазначити, що на початок 2020 року, зареєстровано 
43 договори оренди нерухомого майна, з яких 29 
договорів укладено з бюджетними організаціями, 5 – 
з підприємствами, 8 – з суб’єктами підприємницької 
діяльності. 

Для реалізації права кожного громадянина на доступ 
до публічної інформації районною радою на сторінках 
офіційного веб-сайту в мережі Інтернет систематич-
но та оперативно оприлюднюється інформація про 
діяльність районної ради, суб’єктів господарювання 
комунальної форми власності, діяльність сільських рад 
Новоайдарського району (Колядівської, Чабанівської, 
Побєдівської, Дмитрівської, Смолянинівської сільських 
рад, Трьохізбенської та Кримської ВЦА).

Новоайдарська районна рада утримується за рахунок 
коштів місцевого бюджету. За 2019 рік на утримання 
виконавчого апарату надійшло 3260646,61 грн. касові 
видатки склали 3260646,61 грн., у т.ч. із заробітної 
плати – 2461248,00 грн. нарахування на заробітну пла-
ту – 54267,06 грн., придбання предметів та матеріалів 
– 75396,47 грн., оплату послуг (крім комунальних) – 
58024,23 грн., оплату комунальних послуг 90899,28 
грн., в т. ч: 

 

Стаття 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає щорічний звіт голови районної ради про свою діяльність. Тому я, як голова 
Новоайдарської районної ради, доповідаю про проведену роботу за 2019 рік.

Характеризуючи роботу районної ради, хочу зазначити, що вищий представницький орган району працював стабільно і послідовно.
Разом із вами ми прагнули організувати її так, щоб якомога ефективніше виконувати свої обов’язки, передбачені діючим законодавством і, головне, компетент-

но приймати відповідні рішення.
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- природний газ – 57305,66 грн.,
- електроенергія – 25416,47 грн.,
- тверде паливо (дрова) – 8177,15 грн.
Залишків на кінець звітного року та заборгованості 

по заробітній платі немає.
У Новоайдарській райраді в УДКСУ у Луганській об-

ласті відкриті реєстраційні рахунки по спеціальному та 
загальному фонду, на яких здійснюється фінансування 
установи по поточним видаткам. Для проведення опе-
рацій за розрахунками з виплати допомоги у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності, що здійснюються 
за рахунок коштів Фонду соціального страхування на 
випадок втрати працездатності, відкрито небюджет-
ний рахунок, на який протягом 2019 року надійшло              
5,4 тис.грн.

Для плідної роботи виконавчим апаратом протягом 
2019 року було придбано комп’ютерної техніки на суму 
44999,46 грн., металевий сейф на суму 7510,00 грн., 
зручні офісні крісла для співробітників апарату на суму 
14736,00 грн.

По Програмі формування позитивного іміджу Ново-
айдарського району на 2019-2021 рр. захисту та просу-
вання його інтересів, підвищення свідомості мешканців 
району та їх упевненості у тому, що Україна єдина, ра-
йонній раді на 2019 рік було заплановано кошторисом 
100,0 тис. грн. з них використано – 10,5 тис. грн. Для 
покращення іміджу району, як успішного і надійного 
економічного партнера, на обласному рівні на облаш-
тування місця проведення презентацій були придбані 
мультимедійні дошки на загальну суму 80650,00 грн.

Згідно постанови КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 та 
рішення сесії райради від 11.04.2019 р. № 24/48 Но-
воайдарська райрада у 2019 році здійснювала видат-
ки по КПК 0112152 «Інші програми та заходи у сфе-
рі охорони здоров’я». Так, в 2019 році відшкодування 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 
за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 
окремими групами населення та за первинними кате-
горіями захворювань здійснювались на загальну суму 
- 110996,29 грн.

У грудні 2019 року рішенням сесії райради від 
19.12.2019 р. № 27/14 були внесені зміни до «Програ-
ми розвитку фізичної культури та спорту в Новоайдар-
ському районі на 2017-2021 роки», та змінений голов-
ний розпорядник бюджетних коштів по КПК 0115062 
«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регі-
оні». Так, по райраді пройшли касові видатки на суму 
10900,00 грн. (щодо 31 учасника - переможця спортив-
них змагань).

На виконання районної програми соціального захи-
сту вразливих верст населення, ветеранів війні, праці, 
військової служби, пенсіонерів та громадян похилого 
віку на 2017-2021 роки та керуючись «Порядком надан-
ня одноразової матеріальної допомоги гостро потре-
буючим громадянам Новоайдарського району у 2019 
році, в першу чергу, допомога надавалась переважно 
онкохворим, або особам, які потребують операційного 
втручання. Допомогу отримали 111 чоловік на загальну 
суму 295,9 тис.грн.

Новоайдарська райрада згідно Положення про по-
рядок забезпечення роботи депутатів районної ради та 
відшкодування витрат, пов’язаних з їх депутатською 
діяльністю, керуючись Законом України «Про статус 
депутатів місцевих рад» згідно заяв депутатів райради 
відшкодувала за депутатську діяльність суму у розмірі 
28,6 тис.грн.

Дебіторської заборгованості станом на 01.01.2020 
рік установа не має.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 
рік – 39402,22 грн., а саме:

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання» 
- 2870,00 грн. (запасна частина на автомобіль ГАЗ 3110)

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) 
- 32126,97 (заборгованість за надруковану інформацію 
в ТОВ «Вісник Новоайдарщини»);

- по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 4405,25 грн. 
(судовий збір). Це пояснюється тим, що Державною 
казначейською службою України у Новоайдарському 
районі Луганської області з червня 2019 року по кінець 
бюджетного року не проводились платежі за платіжни-
ми дорученнями за всіма кодами (крім захищених), так 
як не відбулось безспірного списання коштів з райради 
по рішенню суду.

Бюджет 2019
Джерелами надходжень районного бюджету є власні 

надходження загального та спеціального фондів, між-
бюджетні трансферти. 

За звітний період до районного бюджету фактично 
надійшло 336 754,5 тис. грн, при плановому показнику 
349 082,3 тис. грн., або бюджет виконано на 96,5 %. 

Питома вага власних надходжень районного бюдже-
ту складає 32,1 % в загальному обсязі доходів, офіцій-
них трансфертів (дотації, субвенції) – 67,9 %.

Власних надходжень (податків та зборів) надійшло 
108 153,6 тис. грн., з них до: 

- загального фонду – 93 615,1 тис. грн., при плано-
вому показнику 85 887,6 тис. грн. Плановий показник 
виконано на 109,0 %;

- спеціального фонду – 14 538,5 тис. грн., при плано-
вому показнику 14 190,0 тис.грн., або виконано плано-
вий показник доходів спеціального фонду на 102,5 %.

Власні податки, 
збори та неподаткові надходження

Надходження податку на доходи з фізичних осіб, 
питома вага якого в загальному обсягу власних надхо-
джень складає 98,8 % , склали 92 454,7 тис. грн., що при 
плані 85 484,4 тис. грн. становить 108,2 % виконання. 
Додатково отримано до районного бюджету 6 970,3 тис. 
грн. В порівнянні з показником минулого року надхо-
дження податку на доходи фізичних осіб збільшились 
на 16 418,3 тис. грн., або на 21,6 %.

Бюджетоутворюючі  платники  податку та збору на 
доходи фізичних осіб: ВП «Луганська теплова елек-
трична станція» ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», ПРАТ 
«АГРОТОН», Відділ освіти Новоайдарської РДА, ТОВ 
«Луганське енергетичне об`єднання», ТОВ «Інтеренер-
госервіс», ГУНП в Луганській області, Новоайдарське 
РТМО, КСП ім. Дзержинського, В/Ч 1567, КЗ «Ща-
стинська міська лікарня Новоайдарського району Лу-
ганської області», КНП «Новоайдарський ЦПМСД», 
КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів».

Протягом 2019 року до районного бюджету надійшло 
рентної плати та плати за використання інших природ-
них ресурсів – 436,4 тис.грн., при плановому показнику 
158,0 тис.грн., у тому числі: фактичні надходження від 
рентної плати за користування надрами для видобу-
вання газового конденсату  склали - 269,8 тис.грн., від 
рентної плати за користування надрами для видобуван-
ня газового конденсату – 2,87 тис.грн.

Неподаткові надходження в загальному обсязі влас-
них надходжень займають 0,8 %. За звітний період фак-
тично отримано:

- доходи від частини чистого прибутку (доходу) ко-
мунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що 
вилучається до відповідного місцевого бюджету – 2,8 
тис. грн. при плановому показнику – 2,5 тис.грн., 

- адміністративний збір за проведення державної ре-
єстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань – 28,9 тис. грн. при планово-
му показнику  – 25,0 тис.грн.,

- адміністративний збір за державну реєстрацію ре-
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 446,2 
тис. грн. при плановому показнику  195,7 тис.грн.,

- доходи від інших неподаткових надходжень – 244,1 
тис. грн. (повернення видатків минулих років) при пла-
новому показнику 15,0 тис.грн.

Офіційні трансферти
З початку року  надійшли в обсязі 225 953,3 тис. грн, 

що при уточненому плані 245 963,1 тис. грн становить 
91,9 % виконання.

 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам. 
Базову дотацію з державного бюджету профінансовано 
в повному обсязі (100 %) в сумі 35 316,9 тис. грн.

 Субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там отримано в сумі 79 453,57 тис.грн., при уточненому 
показнику 79 462,22 тис.грн., або виконання планового 
показника склало 99,99 % (-8,65 тис. грн).

 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам  в сумі 48 169,7 тис. грн.

 Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам  в сумі 28 296,0 тис. грн.

 Субвенція з державного бюджету місцевим бю-
джетам на здійснення заходів щодо соціально-еконо-
мічного розвитку окремих територій – 2 987,87 тис. 
грн., при плановому показнику - 2 996,52 тис. грн., або                  
виконання склало 99,7 %.

 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бю-
джетам профінансовано в повному обсязі (100 %) в 
сумі 18 820,9 тис.грн.

 Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабіліза-
ційної дотації з державного бюджету в сумі 321,6 тис.
грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переда-
них з державного бюджету видатків з утримання закла-
дів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної 
додаткової дотації з державного бюджету в сумі 15 
353,9 тис. грн.

Інші дотації з місцевого бюджету  в сумі 3 145,4 тис. 
грн., у тому числі: 

- на виконання повноважень військово-цивільної ад-
міністрації сіл Трьохізбенка, Кряківка Лобачеве, Лопас-
кине, Оріхове - Донецьке в сумі – 1 659,5 тис. грн.;

- на виконання повноважень військово-цивільної 

адміністрації села Кримське Новоайдарського району 
сумі – 1 485,9 тис. грн.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бю-
джетам отримано в сумі 92 361,9 тис.грн., при уточне-
ному показнику 112 363,1 тис.грн., або виконання пла-
нового показника склало 82,2 % (-20 001,2 тис.грн.).

Надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових тери-
торій), управління багатоквартирним будинком, пово-
дження з побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за вста-
новлення, обслуговування та заміну вузлів комерційно-
го обліку води та теплової енергії, абонентського об-
слуговування для споживачів комунальних послуг, що 
надаються у багатоквартирних будинках за індивіду-
альними договорами за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету природного газу, послуг тепло 
-, водопостачання і водовідведення в сумі 29 449,0 тис. 
грн., при плановому показнику – 29678,1 тис.грн, або 
виконання планового показника склало 99,2 % (-229,1 
тис. грн.).

На надання пільг та житлових субсидій населенню 
на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу за рахунок відповідної суб-
венції з державного бюджету в сумі 2 345,0 тис.грн., 
при плановому показнику – 4 075,8 тис.грн, або вико-
нання планового показника склало 57,5 % (-1 730,8 тис.
грн.).

На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпе-
ченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасо-
вої державної допомоги дітям, тимчасової державної 
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досяг-
ла загального пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами 
з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного роз-
ладу, компенсаційної виплати непрацюючій працез-
датній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюдже-
ту в сумі 48 037,2 тис.грн., при плановому показнику 
– 64 205,6 тис.грн, або виконання планового показника                   
склало 74,8 % (-16 168,4 тис.грн.).

На виплату державної соціальної допомоги на ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у ди-
тячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг 
із здійснення патронату над дитиною та виплату соці-
альної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронат-
ного вихователя, підтримку малих групових будинків за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  в 
сумі 583,1 тис.грн., при плановому показнику 595,4 тис.
грн, або виконання планового показника склало 97,9 %  
(-12,3 тис.грн.).

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду, профінансована в повному обсязі 
341,7 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання держав-
ної підтримки особам з особливими освітніми потре-
бами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету профінансована в повному обсязі 53,8 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої осві-
ти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету профінансована в сумі 
833,7 тис.грн при плановому показнику - 837,3 тис.грн, 
або виконання планового показника склало 99,6 %  (-3,5 
тис. грн.).

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення пе-
реданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок 
коштів медичної субвенції профінансована в повному 
обсязі 4 512,3 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування 
вартості лікарських засобів для лікування окремих за-
хворювань за рахунок відповідної субвенції з держав-
ного бюджету профінансована в повному обсязі 192,6 
тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію захо-
дів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я 
у сільській місцевості, за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету профінансована в повному обся-
зі 990,0 тис.грн..

Інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 1 562,1 
тис. грн при плановому показнику  1 966,1 тис.грн, або 
виконання планового показника склало 79,4 %  (-404,0 
тис.грн.).

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію захо-
дів, спрямованих на підвищення якості освіти за раху-
нок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 
2 758,9 тис.грн при плановому показнику  3 022,1 тис.
грн, або виконання планового показника склало 91,3 %  
(-263,2 тис.грн.).
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До спеціального фонду районного бюджету при 
плановому показнику з урахуванням міжбюджетних 
трансфертів 17 231,6 тис.грн., за період, що аналізуємо, 
надійшло 17 186,1 тис. грн., у тому числі: 

- власні надходження бюджетних установ - 14 538,5 
тис. грн. 

В структурі надходжень спеціального фонду питома 
вага власних надходжень бюджетних установ склала, 
за період що аналізуємо, 84,6 %. Планове завдання на 
2019 рік по яких виконано на 102,5 %. 

В порівняні з показником минулого року власні над-
ходження бюджетних установ збільшились на суму 
0,592 тис. грн, що пояснюється збільшенням перерахо-
ваних від благодійних фондів та організацій внесків та 
дарунків.

Фактичні надходження доходів першої групи - над-
ходження від плати за послуги, що надаються бюджет-
ними установами згідно із законодавством – 2 442,2 
тис. грн, у тому числі по підгрупам:

- плата за послуги, що надаються бюджетними уста-
новами згідно з їх основною діяльністю – 2 343,7 тис. 
грн;

- плата за оренду майна бюджетних установ – 77,8 
тис. грн;

- надходження бюджетних установ від реалізації в 
установленому порядку майна (крім нерухомого май-
на) – 20,7 тис. грн.

Доходи спеціального фонду другої групи - інші дже-
рела власних надходжень бюджетних установ - 12 095,3 
тис. грн., у тому числі по підгрупам:

- благодійні внески, гранти та дарунки – 11 972,5 тис. 
грн;

- кошти, що отримують бюджетні установи від 
підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших 
бюджетних установ для виконання цільових заходів, 
у тому числі заходів з відчуження для суспільних по-
треб земельних ділянок та розміщених на них інших 
об'єктах – 122,8 тис. грн.

Офіційні трансферти (субвенції) станом на 
01.01.2020 року надійшли в обсязі 2 647,6 тис.грн. при 
планових показниках 3 041,6 тис.грн.

Видаткова частина районного бюджету
Касові видатки районного бюджету за 2019 рік по 

районному бюджету з урахуванням міжбюджетних 
трансфертів склали 326 378,2 тис. грн. при плановому 
показнику 377 158,3 тис. грн. Касові видатки в розрізі 
фондів наступні: 

- по загальному фонду – 276 226,8 тис. грн., при 
плані на період з урахуванням змін 311 042,6 тис. грн., 
або виконання склало 88,81 %;

- по спеціальному фонду – 50 151,4 тис. грн., при 
плані з урахуванням змін на 2019 рік – 66 115,7 тис. 
грн., або виконання склало 75,85 %.

Видаткова частина районного бюджету загально-
го фонду виконана на 88,81 %. При плані на вказаний 
період з урахуванням змін 311 042,6 тис. грн., касові ви-
датки склали 276 226,8 тис. грн. 

Найбільш питома вага за тимчасовою класифікацією 
видатків, як і завжди, належіть галузі «Освіта» – 37,0 
% (касові видатки склали 102 241,9 тис.грн.), друге 
місце за видатками належить галузі «Соціальний за-
хист та соціальне забезпечення» – 32,1 % (касові ви-
датки склали 88 776,9 тис.грн.), третє місце за обсягом 
видатків займає галузь «Охорона здоров'я» – 19,8 % 
(касові видатки склали 54 606,8 тис.грн.). Фінансування 
міжбюджетних трансфертів в загальному обсязі 
видатків складає – 5,1 % (касові видатки склали 14 
096,6 тис.грн.), галузі «Культура та мистецтво» –3,9 % 
(касові видатки склали 10 688,8 тис.грн.), «Державне 
управління» – 1,3 % (касові видатки склали 3 650,2 тис.
грн.), на «Фізичну культуру і спорт» – 0,7 % (касові ви-
датки склали 1 874,4 тис.грн.).

Питому вагу в структурі касових видатків за кодами 
економічної класифікації видатків в 2019 році займа-
ють видатки на оплату праці з нарахуваннями – 51,4 %, 
або 142 099,4 тис. грн., що на 9,6 % більше видатків 
минулого року (або на 17 575,0 тис. грн.), друге місце 
належить видаткам на соціальні виплати населенню 
30,7 %, або 84 892,7 тис. грн. в порівняні з показником 
минулого року видатки зменшились на 31,5 % (38 946,7 
тис. грн.) (в зв’язку з монетизацією субсидій).

Видатки на оплату комунальних послуг займають 
в загальному обсязі видатків 5,0 % і становлять 13 
810,1 тис. грн., в порівнянні з минулорічним видатки 
збільшились на 10,9 %, або на 1 353,6 тис. грн.

Питома вага видатків на придбання продуктів хар-
чування складає 1,6 % (4 515,2 тис. грн.), що більше 
показника минулого року на 37,0 %, або на 1 218,8 тис. 
грн.; придбання медикаментів та перев’язувальних 
засобі складає 0,9 % (2407,2 тис. грн.), що більше на 
28,7 %, або на 536,8 тис. грн., ніж у 2018 році.

Видатки спеціального фонду
Протягом 2019 року загальна сума видатків 

спеціального фонду районного бюджету склала 50 
151,4 тис. грн., при плані на рік з урахуванням змін – 66 
115,7 тис. грн. Плановий показник виконано на 75,85%.

Поточні касові видатки по бюджетних установах 
районного бюджету склали 4 143,0 тис. грн., з них ви-
датки по захищеним статтям – 2 541,3 тис. грн., питома 
вага яких складає 61,3 % загального обсягу поточних 
видатків.

Бюджетними установами, за рахунок власних над-
ходжень, кошти спрямовано: на заробітну плату з на-
рахуваннями – 481,6 тис. грн., на медикаменти та 
перев`язувальні матеріали – 639,4 тис. грн., на продук-
ти харчування – 1387,4 тис. грн.; на оплату комуналь-
них послуг та енергоносіїв – 32,9 тис. грн.

Аналіз видатків по спеціальному фонду в розрізі 
Типової програмної класифікації видатків та кредиту-
вання місцевих бюджетів (ТКВКБМБ) наведено у до-
датку 5.

В загальному обсязі видатків спеціального фонду 
капітальні видатки займають 91,7 %, сума яких склала 
46 008,4 тис. грн., у тому числі на:

- придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування – 232 737,5 тис. грн.;

- капітальний ремонт інших об`єктів користування – 
13 315,6 тис. грн.;

- реконструкція та реставрація інших об`єктів –           
2 436,1 тис.грн.;

- капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) – 140,4 тис.грн.;

- капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів – 4 543,3 тис.грн.;

- капітальні трансферти населенню – 1 835,6 тис.грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на ви-
плату грошової компенсації за належні для отриман-
ня жилі приміщення для внутрішньо переміщених 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосеред-
ню участь в антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення, у 
здійсненні заходів із забезпечення національної без-
пеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській об-
ластях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 
безпосередньо в районах та у період здійснення за-
значених заходів, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 
частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з дер-
жавного бюджету касові видатки склали 1 133,2 тис. 
грн. (2 особам).

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання жит-
ла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету касові видатки склали 
702,4 тис. грн. (2 дитини).

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на 
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету касові 
видатки склали 990,0 тис. грн. та співфінансування 
з районного та сільських бюджетів  в сумі 91,7 тис.
грн на придбання телемедичного обладнання для 10 
амбулаторій Новоайдарського району.

За рахунок субвенції на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій 
касові видатки по районному бюджету склали 3 499,6 
тис. грн., у тому числі:

-  по придбанню медичного, офісного облад-
нання та комп’ютерної техніки для оснащення 
жіночої консультації Новоайдарського районного 
територіального медичного об’єднання Новоайдарсь-
кого району Луганської області при плановому показ-
нику 350,0 тис.грн. витрати склали 347,5 тис.грн.

- по капітальному ремонту відділення жіночої 
консультації Новоайдарського районного 
територіального медичного об’єднання Новоайдарсь-
кого району Луганської області при плановому показ-
нику  990,9 тис.грн., видатки склали – 980,9 тис. грн.

На капітальний ремонт Смолянинівської амбулаторії 
сімейного лікаря Новоайдарського ЦПМСД, с. Смоля-
нинове, вул. Шевченко, 1а передбачено 462,5 тис.грн., 
витрати склали 458,9 тис.грн.

При плановому показнику 215,5 тис.грн. на 
«Реконструкція Райгородської амбулаторії сімейного 
лікаря Новоайдарського ЦПМСД, с. Райгородка, вул.
Нова, 24 а» використано 215,3 тис.грн.

Капітальний ремонт НВК Муратівської ЗОШ-ДНЗ, 
розташованої за адресою: с. Муратове Новоайдарсько-
го району Луганської області, передбачено 895,4 тис.

грн., витрати склали 895,4 тис.грн.
Реконструкція покрівлі КЗ Дмитрівський сільський 

будинок культури с.Дмитрівка, пл. Миру, 2 передбачає 
602,1 тис. грн., витрати склали 602,1 тис. грн.

Серед вагомих подій у медичній сфері рай-
ону слід відзначити успішне створення Ко-
мунального некомерційного підприємства 
«Новоайдарська багатопрофільна лікарня» та Кому-
нального некомерційного підприємства «Щастинська 
міська лікарня». Процес реорганізації був складним, 
суперечливим, однак завдяки рішучій позиції депутатів 
районної ради та виявленій солідарності у прийнятті 
важливих рішень медичні підприємства були створені 
вчасно, що в свою чергу забезпечило їх подальше 
успішне функціонування та збереження належного 
рівня медичного обслуговування мешканців району.

Протягом 2019 року медичні заклади докладали 
значних зусиль для підвищення рівня якості надання 
медичних послуг. Серед основних успішно вирішених 
питань наступні:

Новоайдарське РТМО
Забезпеченість стаціонарними ліжками становить 

130 ліжок. 
Медичну допомогу населенню надають 27 лікарів 

і 95 молодших спеціалістів з медичною освітою. 
Укомплектованість лікарями становить 60 %.

В поточному році відкрито новий рентгенівський 
кабінет, де можна зробити флюорографію, 
рентгенівський знімок та пройти мамографічне обсте-
ження.

На поліпшення матеріально-технічної бази 
лікувально-профілактичних закладів було направ-
лено всього 11808,753 тис. грн., в тому числі: кошти 
місцевого бюджету – 11566,475 тис. грн., державного 
бюджету 1087,943 тис. грн., інші джерела -1,378 тис. 
грн.

В поточному році Новоайдарським РТМО придбано 
обладнання на суму 4830,850 тис. грн., в тому числі: 
(інгалятор компресорний «Омрон NE-C 801», автоклав 
ГК 100 А, автоматичний гематологічний аналізатор 
«MicroCC-20Plus», аквадистилятор електричний ДЭ, 
апарат для фізіотерапії багатофункціональний «МІТ-
МТ(МІТ-1)», апарат для магнітотерапії Полюс-3, 
апарат лазерний скануючий Медик-2, апарат BTL-
6000 SWT «TOPLINE POWER», апарат «Sonic-Stiimu 
Pro» UT 1041, апарат імпульсної низькочастотної 
магнітотерапії «Алимп 1», апарат УВЧ-80-3 «Унда-
терм», апарат для гальванізації й проведення електро-
форезу «Поток 01М», Апарат для електролікування дво-
канал. «МІТ ЕФ2», апарат дентальний рентгенівський 
внутріоральний «HF OWANDY-RX 2» (комплект), 
апарат для місцевої дарсонвалізації «Корона-С», апа-
рат для фізеотерапії «МІТ-МТ(МЛТ)», апарат низь-
кочастотний електротерапії «Радиус-01», коагуля-
тор лазерний універсальний «Ліка-хірург» 20 Вт,94 
нм у комплекті зі столиком, комп'ютер в зборі - 10 
шт., кондиціонер «ERGO», крісло «НЕО-30т», крісло 
гінекологічне «КС-5РЕ», МФУ Canon кольоровий, 
МФУ Canon черно-білий - 6 шт., монітор пацієнта 
ВМ800А - 2 шт, морозильний ларь Tefcold SE40-45 
(Данія), набір операційний великий (4 місця), ноутбук 
- 2шт, опромінювач ультрафіолетовий стаціонарний 
УГН-01, пральна машина автомат Beko, принтер Canon, 
стерилізатор повітряний ГП 320, холодильник - 3 шт., 
ширма рентгенозахисна 2*1). Придбано медичний 
інструментарій на загальну суму 75,955 грн.

Закуплені та відремонтовані меблі - на суму 652,755 
тис. грн. (м.бюджет).

Розроблена проектно-кошторисна документація в 
лікувальному корпусі – 467,512 тис. грн. (місцевий 
бюджет).

Проведено капітальний ремонт жіночої консультації 
на суму 980,843 тис.грн., ЦСО на суму – 990,940 тис.
грн. (м. бюджет); 

Проведена реконструкція двох вузлів обліку газу та 
встановлення опалювальних котлів – 422,823 тис.грн 
(м.бюджет).

Проведено ремонт дитячого відділення на суму 
3385,697 тис.грн.(м.бюджет).

Щастинська міська лікарня.
У структурі лікарні: 
- поліклініка на 220 відвідувань в зміну, а також 4 

стаціонарних відділення;
- терапевтичне відділення на 40 ліжок (10 

неврологічних, 10 кардіологічних, 18 терапевтичних та 
2 ліжка для ветеранів війни);

- хірургічне відділення на 30 ліжок;
- гінекологічне відділення на 20 ліжок;
- педіатричне відділення на 20 ліжок.
Завдяки фінансуванню, виділеному рішеннями 

сесій Новоайдарської районної ради на придбання об-
ладнання та устаткування на суму 2541,8 тис. грн., 
було закуплено: автомобіль швидкої медичної допо-
моги, ендоскопічний набір, дефібрилятор-монітор 
ДКИ-Н-10М "АКСИОН"БЕЛ, відсмоктувач медич-
ний 7А-23В, Кисневий концентратор "Біомед"JAY-10,                              
Насос Шприцевий М200А, апарат електрохірургічний 
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ЕХВЧ-200» Надія-4», стерилізатор повітряний ГП-80, 
апарат EKSAN-GM, ПК EVEREST HomeOfice, апарат 
«Полюс», апарат низькочастотний фізіотерапію «Амп-
ліпульс-5», імунологічний кількісний експрес аналі-
затор FIA 8000, електрокардіограф «Біомед»ВЕ300А, 
електрокардіограф «МІДАС»6/12, стійка ендоско-
пічна ЄП-1, відсмоктувач медичний «Біомед», нега-
тоскоп медичний, апарат штучної вентиляції легенів 
«Blizar», набір для гістероскопічних втручань та інше                   
обладнання.

КНП «Новоайдарський ЦПМСД».
Станом на 01.01.2020 року загальна чисельність на-

селення, яке проживає на території району та отримує 
медичну допомогу - 40433 особи, у тому числі дітей до 
18 років – 5443 особи.

До складу КНП «Новойдарський ЦПМСД» входить:
- 14 амбулаторій сімейного лікаря;
- 12 фельдшерських пунктів.
Медичну допомогу населенню надають 15 лікарів 

або 3,71 на 10 тисяч населення та 42 молодших спеці-
аліста з медичною освітою або 10,39 на 10 тисяч насе-
лення. Протягом поточного року 5 лікарів та 3 молод-
ших спеціаліста з медичною освітою пройшли курси 
підвищення кваліфікації.

За рахунок усіх джерел фінансування було направ-
лено на поліпшення матеріально-технічної бази ліку-
вально-профілактичних закладів всього 2 719,604 тис. 
грн., в тому числі: за кошти місцевого бюджету – 603 
190,46 тис. грн., субвенція з державного бюджету     
місцевим бюджетам 1 600,694 тис. грн.

В поточному році КНП «Новоайдарський ЦПМСД» 
придбано обладнання на суму 1 166,818 тис. грн., в 
тому числі: мобільний діагностичний комплекс IDIS 
у кількості 10 шт. для Колядівської СЛА, Новоохтир-
ської СЛА, Райгородської СЛА, Смолянинівської СЛА, 
Центральної амбулаторії смт. Новоайдар, Штормів-
ської СЛА, Денежниківської СЛА, Олексіївської СЛА, 
Кримської СЛА, Трьохізбенської СЛА, шафи для па-
перів, столи офісні, столи лабораторні, бойлер Bosch, 
сканер Canon, 

За рахунок Штормівської сільської ради  для Штор-
мівської СЛА ЗПСМ придбано стільці, столик інстру-
ментальний, холодильник 265 л, банкетки, ширма 
для кабінетів, столик сповивальний, відсмоктувач 
медичний «Біомед», освітлювач таблиць для зору,                    
стабілізатор напруги, принтер Canon.

Придбано лікарських засобів та виробів медич-
ного призначення на загальну суму 333,089 грн.                   
(місц. бюджет).

Проведено капітальний ремонт Смолянинівської 
СЛА на суму 458,927 грн. (залишки держ.субвенції 
місцевим бюджетам). Поточний ремонт каналізації 
Смолянинівської СЛА за рахунок Смолянинівської 
сільської ради у сумі 18,422 грн.

Реконструкція Райгородської СЛА у сумі 
151,767 грн. за рахунок залишків субвенції та                                                       

за рахунок місцевого бюджету 39,961 грн. 
За рахунок Штормівської сільської ради проведено 

поточний ремонт Штормівської СЛА у сумі 94,800 грн.
У 2019 році безоплатно отримано автомобіль 

Renault Duster для Колядівської СЛА ЗПСМ 499,920 
грн та для Новоохтирської СЛА ЗПСМ 456,000 грн. 
Лікарських засобів та дрібного мед. інструментарію у 
сумі 1 111,476 грн.

З 2018 року районна рада є головним розпорядни-
ком коштів по комунальній установі «Новоайдарський 
районний центр «Спорт для всіх».

Комунальна установа «Новоайдарський районний 
центр «Спорт для всіх» є закладом фізичної культури 
та спорту, яка здійснює діяльність шляхом залучення 
різних груп населення до занять фізичною культурою.

 Загальна чисельність працюючих в установі станом 
на 01.01.2020 року склала 7 осіб. Фонд оплати праці 
становив 454,343 тис. грн.

Протягом звітного періоду установою проведено 
фізкультурно-оздоровчу роботу серед усіх вікових 
груп населення. Всього до участі у спортивно-масо-
вих заходах було залучено 1272 мешканця Новоай-
дарського району. З метою виконання поставлених 
завдань установою було проведено 35 змагань, тур-
нірів, чемпіонатів з волейболу, настільного тенісу, бі-
льярду, футболу, спортивної рибалки. Команда «Шах-
тар» - Щастя (2011-2012 р.н.), яку тренує спортсмен 
- інструктор установи Олександр Скідан, неодноразо-
во здобувала перемоги на змаганнях обласного рівня, 
остання з яких це перемога у відкритому кубку міста 
Сєвєродонецьк з футзалу серед дітей 2011-2012 років 
народження. Команда «Енергія», яку тренує Поряд-
ков Євген, зайняла ІІ місце у відкритому кубку міста                                                
Сєвєродонецьк з футзалу.

Комунальна установа «Новоайдарський районний 
центр «Спорт для всіх» бере участь в організації та 
проведенні щорічних районних літніх сільських ігор 
та формуванні делегації спортсменів до обласних сіль-
ських ігор. Цього року на 19-х обласних літніх сіль-
ських спортивних іграх серед збірних команд «Луган-
щина – 2019» жіноча команда з волейболу та гравці з 
настільного тенісу здобули перемоги та друге місце у 
шахах (жінки).

В теплий період року на стадіоні «Колос» постійно 
проходять тренування з футболу серед юнаків та до-
рослих. В адміністративній споруді вдосконалюють 
техніку гравці з настільного тенісу, та відвідуються на-
селенням спортивні тренажери.

У 2019 році установою був закуплений спортивний 
інвентар та спортивна форма на загальну суму 56 500 
грн., придбаний новий тенісний стіл вартістю 5950 
грн. Для поливу футбольного поля придбаний новий 
насос, труби та поливні фрегати загальною вартістю 19 
500 грн. Для підсіву футбольного поля закуплено на-
сіння на 39 000 грн. На проведення спортивних заходів 
та участь у них використано 47 000 грн.

 У жовтні на стадіоні «Колос» був встановлений но-
вий паркан довжиною 230 метрів. Загальна вартість 
робіт склала 168 411 грн. Платних послуг у 2019 році 
установою не надавалось. 

Протягом 2019 року на стадіоні «Колос» постійно 
велись роботи з благоустрою території та адмінбудівлі. 

У 2020 році планується придбання нової газоноко-
сарки, спортивних тренажерів, машинки для розмітки 
футбольного поля, котла для опалювання адмінбудівлі, 
багатофункціонального пристрою. У першій полови-
ні 2020 року планується підсів футбольного поля та 
встановлення загороджувальної сітки за футбольними     
воротами.

Попереду ще багато справ. Тому ми, депутати рай-
онної ради, повинні замислитись над тим, що зро-
блено протягом цього року, та визначити пріоритетні             
напрямки діяльності у майбутньому.

 Депутатам всіх рівнів слід активно спілкуватися з 
виборцями, проводити роз’яснювальну роботу щодо 
проведення адміністративно-територіальної реформи.

 Звертаю вашу увагу на проведення реформ, які 
започаткував уряд України, це реформа в сфері де-
централізації влади та адміністративного управління       
територіями, освітня та медична реформи.

Бажаю, щоб ми досить зважено провели цю роботу 
і не допустили розбалансування системи управління. 
Реформи повинні надавати нову якість.

Хочу подякувати всім депутатам районної ради, 
депутатам міської, селищної та сільських рад, керів-
ництву райдержадміністрації за особистий внесок у 
розвиток місцевого самоврядування, за той факт, що 
робота ради з декларативного характеру перетворила-
ся у дієві зрушення, за те, що ми бачимо реальні про-
блеми, які турбують наших виборців, за вашу небайду-
жість і готовність працювати на благо громади району. 
Тільки об’єднавши зусилля, на основі взаємної довіри 
і відповідальності перед людьми, за підтримки тери-
торіальних громад та кожного окремого виборця рай-
ону ми забезпечимо вирішення найважливіших питань 
життєдіяльності району. 

Разом з тим  вважаю за необхідне, щоб ви, шановні 
колеги-депутати, більш активно інформували районну 
раду і виборців про свою депутатську діяльність. Безу-
мовно, вами зроблено багато гарних справ, та не соро-
мтесь висвітлювати свою діяльність на сайті районної 
ради, інших засобах масової інформації.

Хочу запросити вас більш активно реалізувати право 
депутата, активніше брати участь у вирішенні питань 
об’єднання громад, розвитку своїх територій, що до-
дасть нам усім впевненості у завтрашньому дні, дасть 
сил і наснаги на добрі та корисні справи.

 З упевненістю скажу, що місцеве самовряду-
вання – надійний партнер і опора держави. Сильна                      
громада – сильна держава.

В. МАКОГОН, голова 
Новоайдарської районної ради.

Атестація працівників 
закладів освіти 
відтермінована

Керівникам органів управління у сфері 
освіти, а також керівникам закладів освіти 
доручено відтермінувати проведення атеста-
ції працівників закладів освіти та проведення 
засідань відповідних атестаційних комісій. 
Про це йдеться у наказі Міністерства освіти 
«Про організаційні заходи для запобігання 
поширенню коронавірусу COVID-19».

Окрім того, має відбуватись інформуван-
ня здобувачів освіти та працівників закладів 
освіти щодо заходів профілактики, проявів 
хвороби та дій у випадку захворювання.

osvita.ua

Термін подання е-декларацій 
продовжили до 1 червня

Чиновникам дозволили пізніше подати 
е-декларації.

У зв’язку з пандемією коронавірусу гра-
ничний термін подання електронних декла-
рацій перенесли на два місяці.

Відповідні зміни передбачені в ухвалено-
му Верховною Радою законі про протидію 
коронавірусу COVID-19.

Згідно з повідомленням, держслужбовцям 
дозволяється подати е-декларацію за мину-
лий рік до 1 червня.

«Декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, які відповідно до статті 45 
цього Закону подаються за минулий рік до 1 

квітня, у 2020 році суб'єкти декларування по-
дають до 1 червня», — йдеться в законі.

Нагадаємо, що документом передбачена 
кримінальна та адміністративна відповідаль-
ність за порушення карантину.

nv.ua

Штрафы 
за нарушения карантина

Верховная Рада Украины приняла законо-
проект № 3219, направленный на борьбу с 
коронавирусом.

За нарушение правил карантина украин-
цы должны будут оплатить штраф в размере 
от 17 до 34 тыс. гривен, а для должностных 
лиц сумма составит  34-170 тысяч. А нару-
шение санитарных норм и правил по предо-
твращению инфекционных заболеваний по-
влечет штрафы в размере 17-51 тыс. гривен 
или арест на срок до 6 месяцев. Кроме того, 
усиливается уголовная ответственность за 
нарушение норм, направленных на борьбу с 
инфекционными заболеваниями.

Напоминаем основные нормы закона:
Работа дистанционно или отпуск;
Административная ответственность за на-

рушения обсервации;
Запрет на проведение мероприятий гос-

надзора и контроля;
Надбавки в 200 % медработникам, рабо-

тающих для ликвидации эпидемии;
Запрет на привлечение к административ-

ной ответственности иностранцев и лиц без 
гражданства, которые не успели выехать из 
Украины из-за карантина.

dp.informator.ua
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Открыло его поздравление 
Спеваковского сельского го-
ловы Г. И. Линник с пожелания-
ми добра, здоровья, душевного 
тепла и благополучия. К тому 
же Галина Ивановна превосход-
но справилась с ролью ведущей                       
мероприятия.

Трогательное стихотворение о 
маме прочитал Ярослав Линник. 
Всех присутствующих в зале по-
здравил Максим Токарев песней 
«Для мене ти золота».

Вспомнили в этот торжествен-
ный день и именинников меся-
ца. Все они получили сладкие         
подарки и поздравления.

А вот уже готовы поздравить 
своих мам, сестричек и бабу-
шек стихами и песенками наши 
маленькие артисты: Дима Ти-
тов, Данил Баронин, Ваня Авер-
шин, Никита Баронин, Поля              
Авершина, Саша Калашникова.

Порадовали зрителей и 
участники вокального жен-
ского ансамбля: Е. Н. Во-
ронкина, Л. А. Токарева,                                                                   
Т. А. Хрипунова, Е. А. Толмачева, 
Ю. Н. Рябоконь. В их исполне-
нии звучали веселые и задушев-
ные песни, которые тепло были 
встречены в зрительном зале. 
Также в их исполнении зрители                                                                 

увидели зажигательный танец.
Трогательное стихотворение 

о женщинах прочла Н. Ф. Чер-
кашина. Также в ее исполнении 
прозвучала юмореска, которая 
вызвала искренний смех у всего 
зрительного зала.

Отлично выступил дуэт             
Е. П. Толмачевой и Ю. Н. Рябо-
конь, сольно Е. Н. Воронкина,                 
Ю. Рябоконь.

В заключительной части 
праздника каждая из присут-
ствующих женщин получила в 

подарок тюльпан, с любовью и 
выдумкой изготовленный участ-
никами коллектива «Златостар», 
и поздравительную открытку. Не 
остались без подарка и участни-
ки нашей художественной само-
деятельности. Все они получили 
сладкие призы от Спеваковского           
сельского совета.

За предоставление помещения 
для проведения праздничного 
мероприятия искренне благода-
рим С. В. Каращук. От всей души 
желаю всем и всегда крепкого 
здоровья, мира в семье, успехов в 
работе, огонька в сердце и неисся-
каемой жизненной энергии.

Е. ЗАРУЦКАЯ, библиотекарь 
Спеваковской сельской 

библиотеки.

Тепло поздравили с праздни-
ком всех присутствующих в зале 
председатель райсовета Виктор 
Макогон, его заместитель Алек-
сандр Перов с супругой, на-
чальником финуправления РГА 
Валентиной Перовой, председа-
тель Новоайдарского поссове-
та Игорь Шопин, руководитель 
КФХ «Айдар-Овощ» Алексей 
Павлов. Все они, к тому же, 
пришли не с пустыми руками и    
вручили замечательные подарки.

Участники художественной 
самодеятельности Айдар-Ни-
колаевского клуба как всегда 
были на высоте. Каждый номер 
был «отточен» до совершен-
ства, но при этом не терял своей               
душевности и уникальности. 

Замечательно выступили 
юные артисты с танцем «Цветоч-
ная нежность».  Непревзойден-
ным было выступление детско-
го ансамбля «Непоседы». Гром 
аплодисментов сорвал самый 
маленький участник празднич-
ного концерта Игорь Бунчиков. 

Прекрасную песню о маминой 
улыбке исполнила Алина Сели-
на. Растрогал дуэт мамы и доче-
ри Юлии и Дарьи Крохмалевых 
с нежной песней.

Отличились и корифеи ай-
дар-николаевской сцены. Среди 
них заслуженный ансамбль «Су-
дарушки» со своими уникаль-
ными голосами и красивыми 
песнями, энергичный и креатив-
ный ансамбль «Любавушка», ко-
торый покоряет своим артистиз-
мом и манерой исполнения.

Конечно же, Айдар-Никола-
евсий клуб невозможно пред-
ставить без юмора. Как всегда, 
смех от души вызвали юморис-
тические сценки в исполнении 
Веры Поймановой, Людмилы        
Харьковской и Татьяны Чалой.

Валентина Гончарова поко-
рила великолепным стихотворе-
нием и задорной песней.

Необычайно красивым был 
финальный выход артистов. 
Видеоряд, добрые слова, ве-
ликолепные платья и весенние 

цветы – все это сложилось в еди-
ную картинку, которая не могла        
оставить равнодушным никого.

После праздника зрители 
выражали свое восхищение уви-
денным. Вот, например, Вера 
Щирова выразила свои впечат-
ления: «Хочется выразить слова 
благодарности участникам худо-
жественной самодеятельности 
Айдар-Николаевского сельского 
клуба (дир. Рябоконь Татьяна) 
за прекрасный праздник. Много 
замечательных номеров пода-
рили они зрителям, которые во-
спринимали каждое исполнение 
с радостью и волнением, щедро 
одаривая артистов аплодисмен-
тами и криками «Браво!». Вся 
концертная программа была под- 
готовлена на высоком профес-
сиональном уровне и прошла на 
одном дыхании. Люди уходили 
домой с хорошим настроением 
и зарядом бодрости, которые так 
необходимы в нашей жизни. Же-
лаю самодеятельным артистам 
здоровья, творческих успехов     
и ждем новой встречи с ними».

Но праздник, конечно, толь-
ко концертом не ограничился. 
Все желающие с удовольствием 
приняли участие в шуточной 
лотерее, собрались на чаепи-
тие за сладким столом. Обо 
всем этом, а также о подвозе 
на мероприятие и о подарках 
артистам позаботился А. Пав-
лов, за что и местные жители, 
и гости села выражают ему                                                          
искреннюю благодарность.

Праздник удался. Айдар-Ни-
колаевские артисты в очередной 
раз подарили своим зрителям 
массу положительных эмоций и 
настоящее весеннее настроение.

М. ТИХОНОВА.

Весна – пора пробуждения, цветов, вдохновения и праздника 
прекрасной половины человечества, в честь которой и состо-
ялся в Спеваковке замечательный концерт.

Да, да, пожалуй, именно под таким девизом прошло в сельском клубе (директор Татьяна Рябоконь) 
мероприятие, посвященное первому и любимому всеми весеннему празднику.

А все потому, что собрались на него не только жители Айдар-Николаевки и Маловенделевки, но 
и гости из Новоайдара, Спеваковки, Денежниково, чтобы насладиться замечательной концертной   
программой и погрузиться в атмосферу фееричного действа. А айдар-николаевцы гостям только рады.

За 25 років свого існування 
фестиваль-конкурс «Провесінь» 
набув статусу найбільшого ака-
демічного народно-інструмен-
тального форуму на теренах 
України. На цьогорічний кон-
курс надійшла рекордна кіль-
кість заявок. 450 конкурсантів 
з усіх областей України змага-
лись за право отримати почесне 
звання лауреата «Провесені». 
Ваги і престижності фестивалю 
додає той факт, що він прохо-
дить під патронатом факультету 
народних інструментів Націо-
нальної музичної академії імені 
П. І. Чайковського, професор-
сько-викладацький склад якого 
традиційно очолює склад журі                             
в усіх номінаціях.

Програма фестивалю-конкур-
су буде надзвичайно цікавою 
та дивовижно різнобарвною             
за формою і змістом.

«Провесінь» урочисто від-
крили своїми виступами творчі 
колективи та солісти Кропив-
ницького музичного коледжу: 
оркестр народних інструмен-
тів «Дивертисмент», ансамбль 
«Anima» та ансамбль бандурис-
тів «Мальви». Також  у рамках 
фестивалю-конкурсу запланова-
ні: круглі столи та майстер-класи 
за участю голів журі конкурсу; 
концерт-презентація авторської 
збірки викладача МШ № 1 іме-
ні Г. Г. Нейгауза м. Кропив-
ницького Оксани Горобченко; 
концерт за участю лауреатів 
міжнародних та всеукраїнських 
конкурсів студентів НМАУ                                                     
імені П. І. Чайковського та ін.

Олександр Глазунов має без-
ліч вражень від участі у фести-
валі-конкурсі. Це перший його 
масштабний конкурс, в якому 
він бере участь в якості студента. 
Хвилювався? Звичайно. Мабуть, 
хвилювання та дорога так зне-
силили конкурсанта, що замість 
фінальної репетиції він просто… 
заснув. Хоча, як виявилося, це 
пішло на користь, й позитив-
но  відбилось на конкурсному        
виступі.

«Підготовка до конкурсу ве-
лась ретельна, - розповідає Саш-
ко. – Це ж, самі розумієте, не 
справа одного дня. З викладачем 

по коледжу Анатолієм Дани-
шем підібрали репертуар, довго 
репетирували, вдосконалюю-
чи техніку гри, працюючи над                  
досить важкими елементами.

Для конкурсу ми обрали ва-
ріації на тему пісні В. Ліпато-
ва «Лист до матері» Є. Бико-
ва та поему «Пляска смерті»                                    
К. Сен-Санса. Композиції для 
конкурсу мені подобаються. Пар-
титура поеми багата різноманіт-
ними відтінками, тембровими 
знахідками. Ці твори я реально 
«проживаю», загалом як і все, що 
вивчаю, що виконую. Інакше до-
сконалості не доб’єшся. Музику 
треба відчувати. Її треба любити. 
Нею треба жити, якщо це дійс-
но твоє. Мені вдалося побороти 
хвилювання, я просто «занурив-
ся» в музичні твори, я хотів, щоб 
у моєму виконання вони пролу-
нали якнайкраще. Я дуже радий, 
що в мене все вийшло!».

Звичайно, цей успіх Сашка 
не випадковий. Це роки навчан-
ня, які він присвятив музиці та 
улюбленому музичному інстру-
ментові. Олександр Глазунов 
– випускник Новоайдарської 
дитячої школи мистецтв. Шість 
років навчання не минули дар-
ма. І його викладачі завжди під-
бадьорювали його, передаючи 
свої знання та вміння здібному 
хлопцю. Сашко неодноразово 
ставав переможцем різноманіт-
них конкурсів під час навчання в 
школі. Аж ось на другому курсі 
«доріс» і до нових висот. Третє 
місце у Всеукраїнському конкур-
сі – це не жарти. Це вже рівень. 
Тож, перший млинець вийшов 
не комом. Молодець, Сашко! Ми 
тобою пишаємося! На тебе чекає 
ще багато конкурсів й багато ро-
боти над собою, над вдоскона-
ленням своєї майстерності.

Навчайся, грай, займайся 
улюбленою музикою, а ми бу-
демо чекати на концерти за         
твоєю участю, на які обов’язко-
во прийдемо, щоб насолодитися 
твоєю нестримною балалайкою, 
твоїм неперевершеним артис-
тизмом та відчуттям музики.                                 
З перемогою тебе! Так тримати!

М. ТИХОНОВА.

 

Нещодавно у Кропивницькому відбувся ювілейний ХХV 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народ-
них музичних інструментах «Провесінь», який щороку                            
збирає щедрий врожай талантів народної музики.

В цьому конкурсі взяв участь й талановитий музикант, меш-
канець Новоайдару, студент другого курсу Сєвєродонецького 
обласного музичного коледжу культури і мистецтв                                                                                                                      
ім. С. Прокоф’єва Олександр Глазунов. Та не просто взяв 
участь, а показав такий «клас», такий впевнений виступ, 
що посів третє місце, пропустивши вперед тільки колег-
музикантів з Харкова.
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куплю

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт.                      
Обслуживание. 099-336-87-79.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.  050-964-09-80.

услуги

ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.
КРС. 099-005-75-77, 096-313-90-50.
Мясоперерабатывающее предприятие закупает в опт 

и розницу КРС в живом и убитом виде. 096-258-58-08,                                                                          
050-753-45-19. Алексей.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.

095-51-23-839

Ремонт 
изготовление, 

перетяжка, 
 мягКОЙ мЕбЕЛи
095-410-86-01, 067-640-64-14.

продам
ДОМ с двумя подворьями. 066-076-43-10.
ДОМ в пгт. Новоайдар. Ул. Луганка, 41. 095-244-79-83.
МОТОБЛОК с полным комплектом прицепного оборудования.     

066-039-00-02.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский                    

машзавод), б/у. Итальянская автоматика.  099-36-88-604.
ФРЕЗУ, ТРАКТОР Т25, КОСУ роторную, 095-468-22-18.
КОРОВУ (4 отёла), БЫКА (3 месяца). 099-70-60-611.
ПОРОСЯТ. 095-71-15-717.
БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ мясных и яичных пород, ИНДЮ-

КОВ, УТОК, ГУСЕЙ, МУЛАРДОВ. СТАРТОВЫЕ КОРМА.                  
099-713-58-70. Олег.

ПЧЕЛОСЕМЬИ Карника, РАМКИ «Рута». 095-251-08-30.   
Александр.

ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.                           
095-57-136-33.

ПШЕНИЦУ. 099-745-70-72.
НАСІННЯ (люцерна, конюшина, еспарцет, стоколос, судан-

ка), сидератів, медоносів, соняшнику, кукурудзи. 099-503-69-17,          
067-68-92-726. www.semenatrav.com

СЕНО в тюках, 1,25 за 1 кг. 066-31-32-595.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким                
по случаю трагической смерти САВИНА Сергея Егоровича.

Коллектив Новоайдарского перерабатывающего 
комплекса ПрАТ СВФ «Агротон».

считать недействительным
Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ГОРОБИНСЬКО-

ГО Сергія Миколайовича, 05.07.1968 р. н., вважати недійсним.

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ»
20 березня з 10:00 до 12:00 буде проведена телефонна «Га-

ряча лінія» з начальником Новоайдарського районного відділу 
ГУ ДСНС України у Луганській області підполковником служби                      
цивільного захисту Євгеном ТУРКІНИМ.

За телефоном 9–20-59 ви зможете отримати відповіді на різ-
ні питання, що вас цікавлять, відносно роботи пожежно-ря-
тувальних підрозділів Новоайдарського районного відділу                                                  
ГУ ДСНС України у Луганській області.

СЕМЕНА
подсолнечника, 

кукурузы
(отечественной и 

импортной селекции), 
а также эспарцет, 

люцерна, костер, суданка.
Тел. 066-494-46-15
        097-641-89-63

Магазин «Урожай»
г. Старобельск, ул. Кирова, 43/а, 

в районе монастыря (бывшая ВЧ)

Ответы на сканворд, опубликованный в № 11

По горизонтали:
1. Самый крупный утопленник. 9. Линейка-кривля-

ка. 10. Прямая, к которой напрасно стремится кривая. 
11. «Задушевный» друг Дездемоны. 12. Месть труса за 
испытанный страх. 13. Яичный тайник. 17. Бдение над 
поплавком. 19. Полигон для применения возможностей. 
20. Кулинарный символ холостяцкой жизни. 21. Что с 
него упало, то пропало. 23. Безродный представитель 
Казани. 27. Общение с тем светом. 28. Божий дар в 
зёрнах. 29. «Тугодум», увековеченный Огюстом Роде-
ном. 30. Какой профессионал может бомбить по ночам?        
31. Адская посуда.

По вертикали:
2. Обогреватель для бутербродов. 3. Медицинский 

«освежитель». 4. Игра, доказывающая, что ошибки на-
капливаются, а успехи исчезают. 5. Состояние, в кото-
рое нельзя вернуться, но можно впасть. 6. Человек, до 
которого доходит, как до жирафа. 7. Сын, которому ну и 
досталось же от отца. 8. Какая организация периодиче-
ски отключает воду в доме? 14. Привычная «профессия» 
сенбернара в горах. 15. Самая популярная азартная игра 
с государством в СССР. 16. Расстояние, которое нужно 
держать. 17. Звериная должность в высшем свете. 18. 
Дерево с кошмарной улицы. 22. Побег на генеалогиче-
ском древе. 24. «Захват» морем суши. 25. «Недвижи-
мость» двигателя. 26. Его бросают из-под бровей.
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№ UA133047950000026001053726328 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 304795

24 марта отмечает 
свой 55-летний юбилей 

единственная 
и неповторимая, 
любимая жена, 

мамочка и бабушка 
ВОРОНКИНА 

Валентина 
Михайловна.

Спасибо, родная, 
что есть ты у нас, 

Что видим и слышим 
тебя каждый час, 

За добрую душу 
и тёплое слово, 

За то, что не видели 
в жизни плохого. 

Спасибо тебе, 
наш родной человек! 

Желаем здоровья 
на долгий твой век!

С любовью – муж Саша, 
детки Катя и Давид и внучка Анечка. 

Поздравляем 
дорогую сестру 

Валентину 
Михайловну 

ВОРОНКИНУ 
с юбилеем!

Поздравить рады с 
Днём рожденья, здоровья, 
счастья пожелать, с улыб-
кой, с добрым настроеньем 
свой путь по жизни про-
должать! Пусть каждый твой 
обычный день в прекрасный 
праздник превратится, и никогда 
печали тень в твоих глазах не отразится!

Семья Евдокимовых: Виктор, Юлия, Татьяна.

Дорогая, очаровательная, замечательная 
Валентина Михайловна ВОРОНКИНА! 

Позволь от души поздравить тебя со славной 
датой, в которой судьба два раза 

выставила тебе «отлично»!

Желаем частых поводов для радости и веселья! 
Желаем постоянной фортуны и везенья! Желаем 
искренней любви родных и близких! Желаем не-
вероятной удачи в делах и в жизни! Также жела-
ем здоровья, добра, улыбок, терпенья, спокойного 
сна, задорного смеха, цветов и духов, и в жизни 
успеха и сладких тортов! Чтобы счастья – в избыт-
ке, и денежек – воз, прекрасных друзей, каждый 
день – алых роз! Сегодня ты лучшая, как и всегда. 
Мы все уважаем и любим тебя!

Свекровь, семьи 
Бакулиных, Евдокимовых, 

Руденко, Воронкиных, 
все племянники и внуки.

Поздравляем 
ПОЛЯНСКУЮ Раису Станиславовну 

с 50-летием!

С юбилеем, дорогая, мы хотим тебя поздравить.
Светлой радости желаем и про возраст не лука-
вить. Мы любви тебе желаем и душевного тепла, 
искры пусть в глазах не гаснут, только мира и до-
бра! Только неба голубого, только радостных идей, 
только берега родного, только любящих детей!

Руденко В., Кононова Л., 
Винокуров Н., Бакулина Т. Н.

22 марта отмечает 
свой юбилейный 
День рождения 

дорогая и любимая 
мамочка, свекровь 

Светлана Макаровна 
ХАРЬКОВСКАЯ.

Ты сегодня отмеча-
ешь интересный юби-
лей: две пятёрки полу-
чаешь, убирай дневник в 
портфель. Громко музыка 
играет, настроение – просто 
класс! Две пятёрки – то не воз-
раст, ты – отличница у нас. «Пять» 
– за прожитые годы, за счастливую семью. «Пять» 
– за твой бесценный опыт и за красоту твою. За 
любовь, что ты дарила, за заботу, за труды. Две 
пятёрки получила. Что ж, гордиться можешь ты. 
В юбилей такой чудесный можно только пожелать 
ещё столько раз по разу День рожденья отмечать!

Сын Александр, невестка Светлана.

Шановну Раїсу Пантеліївну ЮРТІНУ 
сердечно вітаємо з Днем народження! 

Від усього серця бажаємо, щоб добрий Бог 
і Бог-отець Вам доброго здоров'я дав і щоб сто 
літ він Вас оберігав. Тож зичимо Вам ще чимало    
прожити, щоб нас на сторіччя могли запросити!

Гетьманцеви: Наташа, племінники 
Андрій та Олександр, онук Саша.

Перший паспорт 
громадянина України
 
Відомо, що перший паспорт 

громадянина України у формі 
ID-картки, згідно чинного за-
конодавства, особа отримує по 
досягненню 14-річного віку, 
тому особлива увага приділена 
юним громадянам – майбутнім 
випускникам навчальних за-
кладів. Нещодавно до Новоай-
дарського РВ УДМС України в 
Луганській  області завітали вихо-
ванці Щастинської школи-інтер-
нату для оформлення паспорта                                                                
громадянина України вперше.

Процес отримання адміні-
стративної послуги, під час яко-
го працівники територіального 
підрозділу поінформували юних 
відвідувачів щодо основних пе-
реваг та можливостей паспорт-
ного документа у сучасному 
суспільстві та, в свою чергу, на-
дали відповіді на всі поставлені 
питання, виявився дуже захо-
пливим та цікавим для школярів.

Звертаємо увагу, що пода-
ти документи на оформлення 
паспорта громадянина України у 
вигляді ID-картки вперше можна 
за зареєстрованим місцем про-
живання. Паспорт, який оформ-
ляється вперше, видається не пі-
зніше ніж через 20 робочих днів 
з дня оформлення заяви-анкети.

Адміністративний збір за на-
дання цієї послуги не сплачуєть-
ся, тобто документ оформлюєть-
ся БЕЗКОШТОВНО!

Для оформлення паспор-
та потрібно звертатися до 
Новоайдарського РВ УДМС 
України в Луганській облас-
ті за адресою: смт. Новоайдар,                                           
вул. Дружби, буд. 25.

В підрозділі для оформлення 
паспорта вперше виділено день 
прийому – СУБОТА – ДЕНЬ 
УЧНЯ!

Л. ЄВДОКИМОВА, 
начальник Новоайдарсько-

го РВ УДМС України 
в Луганській області.
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в редакции 

с 09:00 до 11:00, 
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