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24 квітня 2019 року в Новоайдарському районному
Будинку культури відбувся творчий звіт учасників художньої
самодіяльності Новоайдарського району в рамках обласного
огляду–конкурсу майстрів мистецтв та аматорів народної
творчості «Луганщина – світанок України» під гаслом «З
ВІРОЮ У МАЙБУТНЄ». Організатори заходу - відділ культури
Новоайдарської райдержадміністрації (начальник Алла Антипова)
та Новоайдарський районний Будинок культури (директор
Олександр Тіханов).
На порозі Будинку культури
гостей фестивалю (почесне журі)
зустрів з духмяним короваєм дитячий ансамбль «Феєрверк».
Яскравими барвами в фойє
Новоайдарського РБК глядачів
зустріла розкішна виставка робіт

майстрів декоративно-ужиткового мистецтва – тут і традиційні українські ремесла:
вишивані ікони, рушники,
ляльки - мотанки, ковка,
різьблення по дереву; і сучасні види мистецтва: бісероплетіння, шиття, малюнок
тощо.
Почався фестиваль прологом з танцю «Визволення»
хореографічного колективу
ЗОШ №2 м. Щастя (хореограф Олена Коваленко), композиції «Велична Україна»
(роль якої виконала Ірина
Косова, а ролі козаків - Іван
Абрамов, Максим Каркачов, Дмитро Кравченко та
Валерій Рижков). Урочисто
відкрили фестиваль ведучі
Вікторія Говорунова та Сергій
Антонов. Вони привітали жителів
Новоайдарщини з мистецькою
подією, побажали творчих злетів та успіхів аматорам та миру і
злагоди всій Україні. Далі ведучі
представили журі конкурсу, а це
заступник голови журі, директор
Луганського обласного центру
народної творчості – Дячук Ірина
Ігорівна; заступник голови журі,
директор обласного комунального закладу «Сєвєродонецький
коледж культури і мистецтв імені
Сергія Прокоф’єва», заслужений
діяч мистецтв України – Яворська Марина Владиславівна; члени журі: хореограф-постановник
Луганського обласного академіч-

ного українського музично-драматичного театру (хореографічне
мистецтво) Сєрєкова Ірина Іванівна; викладач акторської майстерності, культури мови та сценічної
підготовки обласного комунального закладу «Сєвєродонецький

коледж культури і мистецтв імені
Сергія Прокоф’єва» (театральне
мистецтво) – Бірюстюков Олександр Володимирович; секретар
журі, керівник обласного народного клубу «Золоте руно» Луганського обласного центру народної
творчості (декоративно-ужиткове
та образотворче мистецтво, нематеріальна культурна спадщина) –
Стрєльцова Наталія Сергіївна.
Слід відзначити чудову емоційну наповненість творчого звіту. З першої до останньої хвилини
захід випромінював патріотизм і
національну гордість. В кожному
поетичному слові, в кожнім танці, в кожній пісні звучала ніжна
любов до рідного краю. Глядачі

радо вітали своїх обдарованих
земляків.
Гарні пісні звучали у виконанні народного хору Новоайдарського РБК (керівник
Марія Климова), народного
вокального квартету «Горлиця» Бахмутівського СБК
(керівник Катерина Говорова), народного вокального
ансамблю «Земле калинова»
Новоохтирського СБК (керівник Євген Квасов), народного
вокально-інструментального
ансамблю «Айдар» Новоайдарського РБК (керівник Іван
Масловський), народного жіночого вокального ансамблю «Марсіаночка» Марсівського народного Дому
(керівник Володимир Болдінов), народного хору ветеранів
праці «Натхнення» Щастинського міського Палацу культури (керівник Людмила Старченко).
Чарували своїм співом і
красою вокальний ансамбль
«Мрія» Щастинського міського Палацу культури (керівник
Марія Януш).
Срібними дзвіночками звучали голоси дитячого хору
Новоайдарської дитячої школи
мистецтв (керівник Валентина
Зверхановська).
Лемківську культуру пока-

зали дівчата вокального ансамблю «Паняночки» Штормівського
сільського Будинку культури (керівник Олена Сотникова).
Старовинний обряд Новоайдарського краю «Зустрічаймо
весну красну» відтворив у фольклорно–етнографічній композиції
дитячий ансамбль «Феєрверк»
Новоайдарського РБК (керівник
Ольга Рубан, автором ідеї виступила збирач місцевого фольклору
Алла Сорокіна).
Весільну обрядову пісню заспівав народний фольклорно-етнографічний вокальний ансамбль
«Калина» Гречишкинського СБК
(керівник Тетяна Дементьєва).
Гарний настрій усім
подарував ансамбль народних
інструментів
Олексіївського СБК (керівник Микола Гапонов).
Окрасою мистецького
заходу стали цікаві танці у виконанні хореографічного колективу «Цвітень» школи мистецтв
естетичного виховання
м. Щастя (хореографи
Надія Бурих та Вадим
Шухардін).
Учасниці
фестивалю Юлія Крохмальова
- Новоайдарський РБК,
Марія Януш та Юлія
Сабєльнікова – школа
мистецтв естетичного

виховання м. Щастя полонили
глядачів неповторністю та зворушливістю сольного співу.
Сльозами наповнились очі глядачів, коли зі сцени пролунала
літературна композиція «З Україною в серці», яку натхненно виконала Ганна Шевченко (керівник
Вікторина Лукашова).
Родзинкою фестивалю став
фінал, у якому тріо «Айдарія»
Новоайдарського РБК (керівник
Марія Климова) виконало пісню «Сонце України». Цікавим
ходом фіналу став вихід козаків
(Володимир Задніпровський та
Олександр Медведєв), які били в
барабани, прапороносців та вихід
усіх колективів, які брали участь
у заході. Після закінчення конкурсної програми усіх учасників
було нагороджено дипломами.
Заступник голови журі Ірина Дячук поздоровила із заключним
етапом такої важливої для культурного простору не тільки Новоайдарщини, а й усієї Луганщини
події. Свої привітання виказали
усім учасникам та присутнім заступник голови Новоайдарської
районної державної адміністрації Тетяна Новикова та заступник
голови Новоайдарської районної
ради Олександр Перов.
Велика подяка за допомогу в
організації заходу Новоайдарській районній державній адміністрації та Новоайдарській районній раді.
На разі Новоайдарський
район завершив огляд-конкурс «Луганщина – світанок
України». Кращі виступи виконавців та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва
включать до заключного гала-концерту. Тож побажаємо
аматорам Новоайдарщини
та усієї Луганщини творчого
натхнення і успіхів, а нашій
рідній Україні - миру і єдності!
В. ВАСИЛЬЄВА.
Про виставку робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва читайте
у наступному номері.
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Владимир Струк приглашает всех жителей и гостей Луганщины на торжественное открытие самого современного
питьевого бювета, построенного в пгт. Белокуракино!

9 мая в 10.00 в Центральном парке состоится торжественное открытие питьевого бювета, приуроченное к празднику
Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Открытие сопровождатся концертной программой.
Бювет состоит из артезианской скважины, малой архитектурной формы,
системы очистки и обеззараживания
воды.

Данный проект реализован в соответствии
с решением сессии Белокуракинского поселкового совета № 309 от
05 ноября 2018 года.
Идея
создания
системы бюветов с высококачественной
бесплатной питьевой водой принадлежит меценату Владимиру Струку, который с 2007 года реализует свою программу «Чистая вода Луганщины».
Это уже тринадцатый артезианский
бювет, который подарил Луганщине
Владимир Струк. Ранее были построены и открыты бюветы в Троицке, Старо-

бельске, Сватово, Кременной и других
городах области. Люди с удовольствием
пользуются водой из бюветов и отмечают ее положительное влияние на организм.
Бювет построен с соблюдением всех
государственных нормативов. Вода проходит уникальную высококачественную обработку “Обратным Осмосом”
с использованием японских мембран
«toray» (Торей), которые позволяют очищать воду до уровня мировых стандартов.
Бювет, безусловно, станет украшением поселка!

Оголошується прийом громадян на
військову службу за контрактом до ЗСУ
УМОВИ ПРИЙОМУ: вік від 18 до 60 років; освіта не нижче базової загальної середньої; придатність за станом здоров'я.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІЛЬГИ: заробітна
плата від 10 000 грн. та додатково 5 500 грн. та
12 000 грн. після укладання першого контракту,
військовослужбовцям виплачується одноразова грошова винагорода від 14 000 грн.; щорічна
матеріальна допомога на оздоровлення; повне
державне утримання; забезпечення речовим
майном; своєчасне фінансове забезпечення;
безкоштовне медичне обслуговування військовослужбовців та членів їх сімей; отримання
статусу учасника бойових дій; пільги щодо комунальних платежів; санаторне-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей;
пільговий проїзд на всіх видах транспорту.
За більш детальною інформацією та ознайомленням з повним переліком вакантних посад звертайтесь до Новоайдарського
районного військового комісаріату за адресою: смт. Новоайдар, вул. Айдарська, буд. 2,
тел. 9-43-47, (095)653-62-41, (066)679-64-42.
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26 квітня 2019 року виповнилося 33 роки з моменту
аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це
день пам'яті про найбільшу екологічно-гуманітарну
катастрофу та вшанування героїзму пожежників,
військовослужбовців, учених, медиків та всіх, хто брав
участь у ліквідації наслідків аварії. З цієї нагоди у селищі
міського типу Новоайдар та місті Щастя відбулися
урочисті заходи, присвячені Дню Чорнобильської
трагедії.
О 9-й годині в Новоайдарі
розпочався мітинг–реквієм, що
об’єднав біля пам’ятного знаку
керівництво району та селища,
ліквідаторів, жителів та гостей
Новоайдарського району. На
заході були присутні заступник голови Новоайдарської
райдержадміністрації Тетяна
Новикова, заступник голови районної ради Олександр
Перов та голова районної
організації
«Інвалідівветеранів Чорнобиля Новоайдарського району» Анастасія
Очкур, які висловили щирі
слова подяки ліквідаторам
за їх подвиг. У виконанні
працівників Новоайдарського районного Будинку лунали
пісні «Чорнобильські дзвони»
та «Сонце України».
Після закінчення офіційної
частини всі присутні вшанували пам'ять загиблих та по-

страждалих внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС хвилиною мовчання та поклали
квіти до пам’ятного знаку.
Дякуємо нашим ліквідаторам за життя!!!

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи»
держава надала потерпілим
пільги й компенсації, гарантії
соціального захисту. У першу чергу - це безкоштовне
медичне обслуговування й
лікування, надання щорічної
грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам
та закладам відпочинку, щорічна допомога на оздоровлення, компенсації на продукти харчування, пільговий
проїзд у транспорті, пільги
по комунальних послугах.
На цей час в районі проживає 304 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, з них віднесені:
до 1 категорії – 143 особи, ІІ
категорії – 78 осіб, ІІІ категорії – 43 особи, 16 дітей, потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, та 24 дружини
померлого
громадянина,
смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
Відповідно до Наказів
Міністерства
соціальної
політики України № 75 від
23.01.2018 р. та № 127 від
31.01.2019 р. «Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів
харчування громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»
сума компенсаційних виплат
складає: для 1 категорії –
422,40 грн., для 2 категорії –
211,20 грн. щомісячно. Протягом 2018 року громадянам,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи,
виплачено компенсаційних
виплат у зв’язку з обмеженням споживання продуктів

харчування місцевого виробництва та компенсацій
за пільгове забезпечення
продуктів харчування в сумі
936,9 тис. грн. На 2019 рік запланована виплата вищевказаної грошової компенсації в
обсязі 713,8 тис.грн.
В 2018 році правом на отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної
плати строком 14 робочих
днів (16 календарних днів)
на рік скористались 15 осіб.
Підприємствам, які надавали
ці відпустки, відшкодовано
58,8 тис. грн. В поточному
році планується відшкодування підприємствам та організаціям за надання додаткової відпустки громадянам,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи,
65,0 тис. грн.
У 2018 році на пільги по
медичному обслуговуванню
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, а саме забезпечення ліками та зубопротезуванню, перераховано коштів
на загальну суму 151,6 тис.
грн. За пільговими рецептами протягом трьох місяців
2019 року відпущено ліків на
20,3 тис. грн. із запланованих
на 2019 рік 114,4 тис.грн.
Особлива увага приділяється санаторно-курортному оздоровленню громадян,
потерпілих внаслідок аварії
на ЧАЕС. В 2018 році санаторно-курортні путівки на
оздоровлення отримали 14
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, віднесених до 1
категорії. Договори укладені
із санаторіями: «Слов’янський» м. Слов’янськ, «Перлина» смт. Новопсков та

***
Про ті страшні події згадували й в Щастинському
сквері Пам’яті. Керівник
в і й с ь ко в о - ц и в і л ь н о ї
адміністрації Д.А. Скворцов говорив про минулу
трагедію усього людства,
котра продовжує забирати
і зараз життя ліквідаторів.
Галина Кравцова – голова
Щастинської
організації
ветеранів-чорнобильців
після хвилини мовчання оголосила пам’ятний
список ліквідаторів, котрі
віддали своє життя заради
майбутніх поколінь.

Заступники
голови
райдержадміністрації
та
районної ради Т.В. Новикова та О.В. Перов
відзначили щастинців –
ліквідаторів
Почесними
грамотами
Новоайдарської
райдержадміністрації.
Хор ветеранів Палацу куль-

тури виконав пісні, а квіти,
котрі поклали керівники, колективи підприємств, школярі,
вчителі та ліквідатори, стали
заключним
акордом
відзначення 33-річниці аварії
на Чорнобильській АЕС.
ndar.loga.gov.ua
schastye-rada.gov.ua

санаторій «ім. Пирогова»
м. Одеса.
Управлінням соціального
захисту населення на облік
для забезпечення санаторно-курортним лікуванням у
2019 році взято 25 постраждалих осіб, віднесених до
категорії 1. На реалізацію
бюджетної програми КПКВК
2501200 «Соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи» за напрямом
«Оплата санаторно-курортного лікування громадян,
віднесених до категорії 1»
Новоайдарському
району
передбачено видатки в сумі
139,0 тис.грн. У межах зазначених видатків і встановлених Урядом граничних розмірів грошової допомоги для
компенсації вартості путівок
санаторно-курортним закладам у 2019 році можливо оздоровити 17 постраждалих
осіб, віднесених до категорії
1. На теперішній час триває
робота по укладанню угод і
направленню громадян на санаторно-курортне лікування.
Крім того, починаючи з
2018 року, постановою Кабінету Міністрів України від
08.11.2017 № 838 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової
компенсації замість путівки
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам 1
категорії, які перебувають
на обліку для забезпечення
санаторно-курортним лікуванням, але не бажають отримати санаторно-курортне
лікування та які подали заяви про отримання грошової
компенсації, замість путівки
передбачено грошову ком-

пенсацію, розмір якої становить 35 відсотків чинного на
01 січня відповідного року
одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність (у 2019 році
розмір грошової компенсації
становить 524 грн. )
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 551 «Деякі
питання видачі посвідчень
особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та іншим категоріям громадян» затверджено
новий порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим
категоріям громадян. Крім
того, затверджено нові зразки бланків посвідчень для
постраждалих громадян, віднесених до категорії 1, у яких
передбачено розмежування
за категоріями «Учасник
ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС» та
«Потерпілий від Чорнобильської катастрофи».
Постановою КМУ від
27.12.2018 року № 1172 «Про
внесення змін до постанови КМУ від 11 липня 2018
року № 551» продовжено
термін заміни посвідчень до
01.01.2020 року, що гарантуватиме право громадян
отримуваним бланки посвідчень за новими зразками та
користуватися відповідними
пільгами та компенсаціями
відповідно до норм чинного
законодавства.
В. ІВАНОВА, головний
спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгової категорії населення.
ndar.loga.gov.ua
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Благоустройство
Уже не первый раз Новоайдарский поселковый совет пишет о стихийной уличной
торговле, уже не первый раз обращается к
местным и приезжим предпринимателям
с просьбой соблюдения норм торговли на
территории пгт Новоайдар. Но, к большому
сожалению, люди, которые осуществляют
выносную торговлю, не прислушиваются к
пожеланиям местного населения, в результате чего жалобы на стихийную уличную
торговлю не сократились, а количество недовольных жителей в нашем поселке растет.
На прошедшей сессии Новоайдарского
поселкового совета депутатами было принято решение о запрете уличной торговли в
неустановленных местах, в том числе и по
средам. Таким образом, Новоайдарский поселковый совет сообщает, что с 06 мая 2019
года все лица, которые будут осуществлять
торговлю с нарушениями, будут нести административную ответственность в виде
штрафа от 1 до 7 необлагаемых минимумов
доходов граждан с конфискацией предметов
торговли или без таковой согласно статье
160 Кодекса Украины про административные правонарушения за торговлю с рук
на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и в других неустановленных
местах. Поэтому, во избежание неприятных
ситуаций, просим всех предпринимателей
и людей, которые осуществляют выносную
торговлю по улице Независимости и переулку Независимости в пгт Новоайдар, обратится к директору ТЦ «Айдар» с просьбой
согласовать места выносной торговли и их
обустройство на территории торгового центра.
Надеемся, что все предприниматели
выполнят требования Новоайдарского поселкового совета, которые основываются
на нормах действующего законодательства
и пожеланиях громады. Давайте вместе
строить комфортные и, главное, безопасные
условия для жизни в нашем поселке.

Информация для жителей
многоквартирных домов
01 июля 2015 года вступил в силу Закон
Украины «Об особенностях осуществления
права собственности в многоквартирном
доме» (дальше – Закон). Согласно Закона
владелец квартиры или нежилого помещения в многоквартирном доме является
совладельцем этого дома. Общее имущество
многоквартирного дома (кладовые, чердаки,
подвалы, вентиляционные камеры и другие
подсобные и технические помещения) является общей совместной собственностью
совладельцев.
Среди обязанностей совладельцев многоквартирного дома в Законе четко определена обязанность каждого совладельца должным образом содержать, эксплуатировать,
реконструировать, реставрировать, осуществлять текущий и капитальный ремонты
общего имущества многоквартирного дома,
пропорционально к его части совладельца. За общее имущество многоквартирного
дома отвечают совладельцы такого дома.
Таким образом, решать наболевшие вопросы (протекающие крыши, забитые канализации и т.д.) жители многоквартирных домов должны решать самостоятельно.
Для этого предусмотрено 3 вида управления многоквартирным домом: управление
совладельцами; управление управляющим;
управление ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома). ОСМД законодательство определило как один из самых
эффективных способов управления жильем.
В связи с этим Новоайдарский поселковый
совет просит всех жителей многоквартирных домов в посёлке активно включиться в
процесс создания ОСМД с целью эффективного управления многоквартирным домом.
Новоайдарский поселковый голова
Игорь ШОПИН.
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- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувалькерівника військово-цивільної адміністрації
них матеріалів;
про міський бюджет на 2019 рік
- забезпечення продуктами харчування;
26 квітня 2019 року
м. Щастя
№10
- оплату комунальних
послуг та енергоносіїв:
Керуючись пунктом 5 частини значення головним розпорядни- поточні трансферти населен1 статті 4 Закону України «Про кам коштів міського бюджету на
ню;
військово-цивільні адміністра- 2019 рік згідно з додатком 3.
3. Затвердити на 2019 рік між- поточні трансферти місцевим
ції», Бюджетним кодексом України, законами України «Про міс- бюджетні трансферти згідно з до- бюджетам;
- оплату енергосервісу.
цеве самоврядування в Україні», датком 4.
4. Затвердити на 2019 рік
9. Визначити, що виділення
«Про Державний бюджет Україрозподіл коштів бюджету роз- коштів з резервного фонду місьни на 2019 рік», зобов’язую:
витку на здійснення заходів на кого бюджету на 2019 рік здійсбудівництво, реконструкцію і нюється відповідно до Порядку
1. Визначити на 2019 рік:
доходи міського бюджету у реставрацію об’єктів виробничої, використання коштів з резервносумі 20582,415 тис. грн, в тому комунікаційної та соціальної інф- го фонду бюджету, затвердженого
числі доходи загального фонду раструктури за об’єктами згідно з постановою Кабінетом Міністрів
України від 29.03.2002 р. № 415
міського бюджету – 11285,790 додатком 6.
5. Затвердити розподіл витрат (із змінами).
тис. грн та доходи спеціально10. Установити, що до міського фонду міського бюджету – 9 міського бюджету на реалізацію
296,625 тис. грн згідно з додат- місцевих програм згідно додатків го бюджету на 2019 рік вилуча7, 8, 9, 10, 11.
ється частина чистого прибутку
ком 1;
6. Установити, що до доходів (доходу) за результатами фінанвидатки міського бюджету
міського бюджету – 20582,415 міського бюджету на 2019 рік на- сово - господарської діяльності
тис. грн, в тому числі видатки за- лежать доходи, визначені статтею за 2018 рік та наростаючим підгального фонду міського бюдже- 69 Бюджетного кодексу України, сумком щоквартальної фінанту – 9900,790 тис. грн та видат- трансферти, визначені стаття- сово-господарської діяльності у
ки спеціального фонду міського ми 97,101 Бюджетного кодексу 2019 році, у строки, встановлені
бюджету – 10 681,625 тис. грн, у України та інші надходження, що для сплати податку на прибуток,
зараховуються до міського бю- у розмірі 1 відсотку від прибутку
тому згідно з додатком 2;
комунальними підприємствами
профіцит за загальним фон- джету згідно із законодавством.
7. Установити, що джерелом «Жилбудсервіс», КП «ЩТЕК»,
дом міського бюджету у сумі 1
385,000 тис. грн згідно з додат- формування спеціального фонду КП «Щастинський Продторг».
міського бюджету на 2019 рік є
11. Головним розпорядникам
ком 5;
дефіцит за спеціальним фон- надходження, визначені статтею коштів міського бюджету забездом міського бюджету у сумі 1 69-1 Бюджетного кодексу Украї- печити:
1) затвердження паспортів
385,000 тис. грн згідно з додат- ни, та інші надходження, що зараховуються до міського бюдже- бюджетних програм протягом 45
ком 5;
днів з дня набрання чинності цим
оборотний залишок коштів ту згідно із законодавством.
8. Визначити на 2019 рік від- розпорядженням;
міського бюджету у розмірі 2,300
повідно до статті 55 Бюджетного
2) здійснення управління бютис. грн;
резервний фонд міського бю- кодексу України захищеними ви- джетними коштами у межах
датками міського бюджету видат- встановлених їм бюджетних приджету у розмірі 5,000 тис. грн.
значень та оцінки ефективності
2. Затвердити бюджетні при- ки загального фонду на:
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
м. ЩАСТЯ, НОВОАЙДАРСЬКОГО РАЙОНУ,
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

бюджетних програм; ефективне
результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) доступність інформації про
бюджет відповідно до законодавства, а саме:
публічне представлення та публікацію інформації про бюджет
за бюджетними програмами та
показниками, бюджетні призначення, щодо яких визначені цим
розпорядженням, відповідно до
вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів
України, до 15 березня 2019 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний
строк з дня їх затвердження;
4) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної
бюджетної установи, виходячи з
обсягів відповідних бюджетних
призначень на 2019 рік;
5) укладання угод з кожного
виду енергоносіїв розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів у межах, затверджених
відповідним головним розпорядником бюджетних коштів лімітів
їх споживання та проведення у
повному обсязі розрахунків за
спожиті електричну та теплову
енергії, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку.
12. Дозволити керівнику військово-цивільної адміністрації, а
у разі його відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо)
– заступнику керівника військово-цивільної адміністрації, у
2019 році розміщувати в межах
поточного бюджетного періоду
на конкурсних засадах тимчасово
вільні кошти міського бюджету

на депозитних рахунках в установах банків (їх філіях, відділеннях) з обов’язковим поверненням
таких коштів до кінця поточного
бюджетного періоду та відповідно до статей 43, 73 Бюджетного
кодексу України отримувати у
порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених
видатків загального фонду, в
межах поточного бюджетного
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на
договірних умовах без нарахування відсотків за користування
цими коштами з обов’язковим їх
поверненням до кінця поточного
бюджетного періоду.
13. Установити, що програмні
заходи міського фонду навколишнього природного середовища в
межах надходжень екологічного
податку та грошових стягнень
за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської
та іншої діяльності, які зараховуються до міського бюджету,
затверджуються окремими розпорядженнями керівника військово-цивільної адміністрації.
14. Визначити, що додатки
1–12 до цього розпорядження є
його невід’ємною частиною.
15. Визначити, що інформація
про міський бюджет публікується в газеті “Вісник Новоайдарщини”.
16. Встановити, що це розпорядження набуває чинності з моменту його опублікування та застосовується з 01 січня 2019 року.
17. Контроль за виконанням
цього розпорядження залишаю за
собою.
Д. СКВОРЦОВ,
керівник ВЦА м. Щастя.

Додаток 1. ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 рік
Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

10000000

Податкові надходження

тис. грн.
Спеціальний фонд

Усього

Загальний
фонд

усього

13499,220

4299,220

9200,000

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

64,400

64,400

11020000

Податок на прибуток підприємств

64,400

64,400

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

64,400

64,400

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1600,020

1600,020

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

150,000

150,000

14021900

Пальне

150,000

150,000

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

600,000

600,000

14031900

Пальне

600,000

600,000

14040000

Акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

850,020

850,020

18000000

Місцеві податки

11834,800

2634,800

18010000

Податок на майно

270,800

270,800

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості

60,590

60,590

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості

7,960

7,960

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

6,250

6,250

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

40,000

40,000

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

12,000

12,000

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

84,000

84,000

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

60,000

60,000

18050000

Єдиний податок

2364,000

2364,000

19000000

Інші податки та збори

9200,000

9200,000

9200,000

19010000

Екологічний податок

9200,000

20000000

Неподаткові надходження

2494,375

2397,750

9200,000

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2361,850

2361,850

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

2360,450

2360,450

21080000

Інші надходження

1,400

1,400

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

1,400

1,400

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

35,900

35,900

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

1,000

1,000

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

0,100

0,100

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном

28,000

28,000

96,625

у т.ч. бюджет
розвитку
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Додаток 1. ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 рік
Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

тис. грн.

Усього

Загальний
фонд

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

28,000

28,000

22090000

Державне мито

6,800

6,800

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

6,800

6,800

25000000

Власні надходження бюджетних установ

96,625
Разом доходів

6696,970

Офіційні трансферти

4588,820

4588,820

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

4588,820

4588,820

1385,000

1385,000

3203,820

3203,820

20582,415

11285,790

41052300
41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету
Всього доходів

Спеціальний фонд
усього

9296,625

9296,625

Код
ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Додаток 2. ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 2019 РІК
Найменування згідно
з Типовою програмною
класифікацією видатків
та кредитування місцевих
бюджетів

0100

Державне управління

3242

6030

7363

7130

8340

Спеціальний фонд

Усього

видатки
споживання

оплата
праці

комунальні
послуги
та енергоносії

видатки
розвитку

Усього

у тому
числі
бюджет
розвитку

видатки
споживання

оплата
праці

комунальні
послуги
та енергоносії

видатки
розвитку

РАЗОМ

3344,824

3344,824

2360,354

95,396

3344,824

0111

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення
діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради(у разі її створення),
міської, селищної,сільської
рад та їх виконавчих комітетів

3344,824

3344,824

2360,354

95,396

3344,824

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

32,110

32,110

32,110

1090

Інші заклади у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

32,110

32,110

32,110

4000
4082

тис. грн.

Військово-цивільна адміністрація м. Щастя

02

0150

Загальний фонду

у т.ч. бюджет
розвитку

96,625

15993,595

40000000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету

5

2019 р.

69,700

69,700

69,700

0829

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

Культура і мистецтво

69,700

69,700

69,700

6000

Житлово-комунальне господарство

1333,332

1333,332

565,000

1333,332

0620

Організація благоустрою
населених пунктів

1333,332

1333,332

565,000

1333,332

7300

Будівництво та регіональний розвиток

1385,000

1385,000

1385,000

1385,000

0490

Виконання інвестиційних
проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій

1385,000

1385,000

1385,000

1385,000

7100

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та
мисливство

50,000

50,000

50,000

0421

Здійснення заходів із землеустрою

50,000

50,000

50,000

8300

Охорона навколишнього
природного середовища

7500,000

1419,100

6080,900

7500,000

0540

Природоохоронні заходи за
рахунок цільових фондів

7500,000

1419,100

6080,900

7500,000

1419,100

7465,900

13714,966

Всього видатків
Виконавчий комітет Щастинської міської ради

02
0100

4829,966

4829,966

2360,354

660,396

8885,000

5070,824

5065,824

3167,785

464,994

1796,625

3047,146

3047,146

2382,305

47,904

1385,000

1796,625

6867,449

Державне управління
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення
діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради(у разі її створення),
міської, селищної,сільської
рад та їх виконавчих комітетів

0150

0111

1000

Освіта

877,030

877,030

574,300

106,670

96,625

96,625

973,655

1010

0910

Надання дошкільної освіти

877,030

877,030

574,300

106,670

96,625

96,625

973,655

3000

Соціальний захист та
соціальне забезпечення

87,890

87,890

87,890

1090

Інші заклади у сфері
соціального
захисту
і
соціального забезпечення

87,890

87,890

87,890

337,090

337,090

211,180

56,420

337,090

3242

4000

Культура і мистецтво

3047,146

4030

0824

Забезпечення
бібліотек

діяльності

94,310

94,310

62,420

8,760

94,310

4060

0828

Забезпечення
діяльності
палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та
іншихклубних закладів

232,480

232,480

148,760

47,660

232,480

4082

0829

Інші заклади та заходи в
галузі культури і мистецтва

10,300

10,300

6000

Житлово-комунальне господарство

666,668

666,668

254,000

666,668

0620

Організація благоустрою
населених пунктів

666,668

666,668

254,000

666,668

7100

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та
мисливство

25,000

25,000

6030

10,300

25,000
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Додаток 2. ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 2019 РІК
Код
ТПКВКМБ

Код ФКВКБ

Загальний фонду

7130

0421

Найменування згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Усього

видатки
споживання

Здійснення заходів із землеустрою

оплата
праці

тис. грн.

Спеціальний фонд
комунальні
послуги
та енергоносії

видатки
розвитку

у тому
числі
бюджет
розвитку

Усього

видатки
споживання

комунальні
послуги
та енергоносії

оплата
праці

РАЗОМ

видатки
розвитку

25,000

25,000

25,000

7600

Інші програми та заходи, пов язані з
економічною дільністю

25,000

25,000

25,000

0490

Членські внески до асоціацій органів
місцевого самоврядування

25,000

25,000

25,000

8300

Охорона навколишнього природного середовища

1700,000

1700,000

1700,000

8340

0540

Природоохоронні
цільових фондів

1700,000

1700,000

1700,000

8000

Видатки, не віднесені до основних груп

5,000

5,000

8700

0133

Резервний фонд

5,000

5,000

7680

заходи

за

рахунок

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

5070,824

5065,824

3167,785

464,994

1796,625

РАЗОМ ВИДАТКІВ

9900,790

9895,790

5528,139

1125,390

10681,625

1796,625
1385,000

6867,449

3215,725

7465,900

20582,415

Загальний фонд

02
0210150 0150 0111
1000
0211010 1010 0910
3000
0213242 3242 1090
4000
0214030 4030 0824
0214060 4060 0828
0214082 4082 0829
6000
0216030 6030 0620
7100
0217130 7130 0421
7600
0217680 7680 0490
8300
0218340 8340 0540
8000
0218700 8700 0133

3344,824

2360,539

95,396

32,110
32,110
1333,332
1333,332
69,700
69,700

32,110
32,110
1333,332
1333,332
69,700
69,700

50,000
50,000

50,000
50,000

4829,966
5070,824

4829,966
5065,824

2360,539
3167,785

660,396
464,994

3047,146

3047,146

2382,305

47,904

Освіта
877,030
Надання дошкільної освіти
877,030
Соціальний захист та соціальне забезпечення
87,890
Інші заклади та заходи
87,890
Культура і мистецтво
337,090
Забезпечення діяльності бібліотек
94,310
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших 232,480
клубних закладів
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
10,300
Житлово-комунальне господарство
666,668
Організація благоустрою населених пунктів
666,668
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та місливство
25,000
Здійснення заходів із землеустрою
25,000
Інші програми та заходи, пов язані з економічною дільністю
25,000
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
25,000
Охорона навколишнього природного середовища
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Видатки, не віднесені до основних груп
5,000
Резервний фонд
5,000
ВСЬОГО ВИДАТКІВ
5070,824
РАЗОМ ВИДАТКІВ
9900,790

877,030
877,030
87,890
87,890
337,090
94,310
232,480

574,300
574,300

106,670
106,670

211,180
62,420
148,760

56,420
8,760
47,660

3344,824
32,110
32,110
1333,332
1333,332
69,700
69,700
1385,000 1385,000 1385,000
1385,000 1385,000 1385,000
50,000
50,000
6080,900
7500,000
6080,900
7500,000
7465,900 1385,000 13714,966
6867,449

1385,000
1385,000
7500,000
7500,000
8885,000
1796,625

1419,100
1419,100
1419,100
1796,625

3047,146
96,625
96,625

96,625
96,625

973,655
973,655
87,890
87,890
337,090
94,310
232,480
10,300
666,668
666,668
25,000
25,000
25,000
25,000
1700,000
1700,000
5,000
5,000
6867,449
7465,900 1385,000 20582,415

254,000
254,000

1700,000 1700,000
1700,000 1700,000

5065,824
9895,790

Разом

7465,900 1385,000 13714,966

565,000
565,000

10,300
666,668
666,668
25,000
25,000
25,000
25,000

Бюджет
розвитку

3344,824

8885,000 1419,100

Видатки
розвитку

660,396

Комунальні
послуги та
енергоносії

2360,539

Оплата праці

4829,966

Видатки
споживання

4829,966

Військово-цивільна адміністрація м. Щастя
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад та її виконавчих комітетів
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Інші заклади та заходи
Житлово-комунальне господарство
Організація благоустрою населених пунктів
Культура і мистецтво
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
Будівництво та регіональний розвиток
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство
Здійснення заходів із землеустрою
Охорона навколишнього природного середовища
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Всього видатків:
Виконавчий комітет Щастинської міської ради
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад та її виконавчих комітетів

Всього

Комунальні
послуги та
енергоносії

3000
0213242 3242 1090
6000
0216030 6030 0620
4000
0214082 4082 0829
7300
0217363 7363 0490
7100
0217130 7130 0421
8300
0218340 8340 0540

Оплата праці

0210150 0150 0111

Видатки
споживання

02

тис. грн.

Спеціальний фонд

Всього

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету відповідального
виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки
розвитку

Код ФКВКБ

Код ПКВКМБ

Код ТПКВКМБ

Додаток 3. РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

3167,785 464,994
5528,324 1125,390

1796,625 1796,625
10681,625 3215,725

Додаток 4. Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

тис. грн.

Трансферти з інших місцевих бюджетів
Код

Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного
трансферту

12309200000

Районний бюджет
Новоайдарського району

субвенції загального фонду на:
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на капітальний
ремонт будівель та споруд терапевтичного відділення, харчоблоку КЗ «Щастинська міська
лікарня м. Щастя, вул. Донецкая, 97»)

Інші субвенції з
місцевого бюджету
(на утримання дошкільних закладів)

Інші субвенції з
місцевого бюджету
(на утримання закладів культури)

Інші субвенції з
місцевого бюджету
(організація
благоустрою населених пунктів)

1385,000

877,030

326,790

2000,000

4588,820

1385,000

877,030

326,790

2000,000

4588,820

ВСЬОГО

Додаток 5. Фінансування міського бюджету на 2019 рік
Код

Назва

200000

Внутрішнє фінансування

Усього

Загальний фонд

тис. грн.
Спеціальний фонд
усього

у тому числі бюджет
розвитку

-1385,000

-1385,000

-1385,000

Фінансування за типом кредитора
208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

-1385,000

-1385,000

-1385,000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-1385,000

-1385,000

-1385,000

Загальне фінансування
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000

Фінансування за активними операціями

-1385,000

-1385,000

-1385,000

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

-1385,000

-1385,000

-1385,000

602400

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-1385,000

-1385,000

-1385,000

Загальне фінансування

Всього
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Код
ПКВКМБ

Код
ТПКВКБ

Код
ФКВКБ

Додаток 6. Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів

0217363

7363

0490

Військово-цивільна адміністрація міста Щастя

7

2019 р.

тис. грн.

Найменування об’єкта відповідно до
проектно-кошторисної документації

Строк
реалізації
об’єкта (рік
початку і завершення)

Загальна
вартість
об’єкта,
гривень

Обсяг
видатків
бюджету
розвитку,
гривень

Капітальний ремонт будівель та споруд
терапевтичного відділення (харчувального
блоку) КЗ «Щастинська міська лікарня»
м. Щастя, вул. Донецкая, 97

2019 рік

1385,000

1385,000

Рівень будівельної
готовності об’єкта
на кінець бюджетного періоду, %

100%

Усього:

Додаток 7. Фінансування заходів соціального захисту населення та соціального забезпечення окремих категорій населення

тис. грн.

Найменування заходу

Строк виконання

Загальний Фонд

Надання одноразової грошової допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані в центрі зайнятості,
як безробітні, або на момент смерті не встигли оформити пенсію

-х-

30,000

Надання одноразової грошової допомоги на поховання померлих одиноких громадян

-х-

10,000

Інші заходи

-х-

80,000

Разом :

120,000

Додаток 8. Бюджетна програма організації з благоустрою міста Щастя на 2019 рік
№

1

Найменування заходів

Оплата електроенергії за освітлення об’єктів благоустрою

тис. грн.
З них

Строк
виконання

Головний
виконавець

Разом
видатків

Протягом року

Військово цивільна
адміністрація м. Щастя

819,000

819,000

за рахунок
коштів місцевого
бюджету

за рахунок коштів
міжбюджетні
трансферти

2

Заходи з забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м. Щастя боротьба з безпритульними тваринами гуманними методами

Протягом року

Військово цивільна
адміністрація м. Щастя

11,800

11,800

3

Роботи з санітарної очистки міста (ліквідація стихійних звалищ, прибирання парків, скверів, доріг та вулиць, міського
цвинтаря)

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

466,000

466,000

4

Роботи з санітарної очистки міста (ліквідація стихійних звалищ, прибирання парків, скверів, доріг та вулиць, міського
цвинтаря)

Протягом року

Військово цивільна
адміністрація м. Щастя

34,000

34,000

5

Утримання доріг місцевого значення в чистоті

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

484,000

484,000

6

Утримання доріг місцевого значення в чистоті

Протягом року

Військово цивільна
адміністрація м. Щастя

16,000

16,000

7

Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення м. Щастя

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

81,000

81,000

8

Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Щастя

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

50,000

50,000

9

Встановлення пам’ятних знаків «Загиблим воїнам АТО» (сквер Пам’яті, р-н ЛТЕС)

Протягом року

Військово цивільна
адміністрація м. Щастя

38,200

38,200

РАЗОМ:

2000,000

0,000

Додаток 9. Бюджетна програма заходів із землеустрою на 2019 рік

2000,000

тис. грн.

Найменування заходів

Строк
виконання

Розроблення проекту землеустрою щодо земель комунальної власності територіальної громади міста Щастя в особі Військово – цивільної адміністрації м. Щастя
Новоайдарського району Луганської області під розміщеним об’єктом нерухомого майна (житловий будинок) за адресою: м. Щастя, вул. Спортивна, 3.

Протягом
року

15,000

Розроблення проекту землеустрою щодо земель комунальної власності територіальної громади міста Щастя в особі Військово – цивільної адміністрації м. Щастя
Новоайдарського району Луганської області під розміщеним об’єктом житлової нерухомості (гуртожиток з підвалом та вхідними ганками), за адресою: м. Щастя,
вул. Гагаріна, 10.

Протягом
року

30,000

Проведення інвентаризації земель комунальної власності територіальної громади міста Щастя в особі Військово–цивільної адміністрації м. Щастя Новоайдарського району Луганської області, під розміщення та будівництво спортивного майданчика за адресою: м. Щастя, в районі вул. Матросова.

Протягом
року

30,000

Головний
виконавець

ВСЬОГО:

План на 2019
рік

75,000

Додаток 10. Бюджетна програма охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік

тис. грн.

№

Найменування заходів

Строк
виконання

Головний
виконавець

План на 2019
рік, тис. грн

1

Озеленення міста (придбання однолітніх насаджень, рослин, висадка нових зелених насаджень, догляд за ними та існуючими зеленими насадженнями міста та
обрізка дерев на території м. Щастя)

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

3119,110

2

Реконструкція самопливного колектора по вул. Республіканська, МЧС в м. Щастя (будівельні роботи)

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

1490,170

3

Реконструкція самопливного колектора по вул. Республіканська, 1.2.3 в м. Щастя (будівельні роботи)

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

1162,270

4

Реконструкція самопливного колектора по кв. Енергетиків, 8 в м. Щастя (будівельні роботи)

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

869,600

5

Реконструкція самопливного колектора по вул. Дружби, 11 в м. Щастя (будівельні роботи)

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

553,410

6

Будівництво КНС 11 в м. Щастя (будівельні роботи)

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

471,000

7

Реконструкція споруди каналізаційної насосної станції № 6 в м. Щастя, район ТЕС (будівельні роботи)

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

345,750

8

Реконструкція споруди каналізаційної насосної станції № 5 в м. Щастя, район Греблі (будівельні роботи)

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

464,790
145,000

9

Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Щастя (проведення експертизи)

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

10

Реконструкція каналізаційного колектору кв. 4-9 м. Щастя, Луганської обл. (проектні роботи)

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

78,000

11

Система діспечерізації КНС № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 - реконструкція (проектні роботи)

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

250,000

12

Придбання сміттєвих контейнерів

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

199,900

13

Корегування робочого проекту озеленення території м. Щастя з виділенням 1 черги будівництва, обмеженої: пл. Мира, вул. Центральна та сквер Пам’яті

Протягом року

КП «Жилбудсервіс»

51,000

ВСЬОГО:

Додаток 11. Перелік загальнодержавних та міських заходів, які
фінансуються у 2019 році за рахунок
міського бюджету
Мета заходів: святкування загальнодержавних та міських
свят, відродження і розвиток культури української нації,
створення необхідних умов для культурного розвитку та
мистецтва у місті Щастя
1. День Соборності України
2. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
3. Відзначення 33-х роковин Чорнобильської трагедії

4. День пам’яті і примирення. 74-та річниця Перемоги над
нацизмом
5. День пам’яті жертв політичних репресій
6. День скорботи та вшанування пам’яті жертв Другої світової війни 1941-1945 роки
7. День звільнення міста Щастя
8. Випускні бали
9. День Конституції України
10. День Державного Прапора України та 28-ї річниці незалежності України
11. День міста Щастя
12. До Дня захисника України
13. День Гідності та Свободи
14. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
15. Новорічні свята

9200,000

Додаток 12. Бюджетна програма фінансування видатків до асоціацій органів місцевого самоврядування
на 2019 рік
№
з/п
1.
2.

Найменування заходів
Внесок до Асоціації міст України
Внесок до Асоціації органів місцевого
самоврядування
ВСЬОГО:

Строк
виконання

План на 2019 р.
тис. грн.

Протягом
року

5,000

Протягом
року

20,000
25,000

Керівник військово-цивільної адміністрації Д. СКВОРЦОВ.
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2019 р.

продам

работа

ДОМ, 095-147-88-13.
Жилой ДОМ, с. Айдар-Николаевка, берег реки, недорого,
050-243-28-80.
двухкомнатную КВАРТИРУ,
центр поселка, 066-567-71-74.
двухкомнатную КВАРТИРУ в
центре Новоайдара, 095-421-42-04,
095-880-29-01.
МОТОЦИКЛ
ИЖ-ПлЗ,
095-510-46-16.
ТРАКТОР ЮМЗ, КУЛЬТИВАТОР навесной, ГАЗ-53 самосвал,
ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ-24 в сборе с
коробкой, 050-043-95-79.
ЯЧМЕНЬ, 050-231-89-12.
СЕНО луговое, в тюках, 1,80
грн./кг, самовывоз, 066-137-79-93.
ЭСПАРЦЕТ в тюках, цена
договорная,
066-697-13-80,
050-477-23-22.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ, 4 рамки
расплода, стоимость – 1200 грн.,
066-385-78-96.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ, 095-632-57-69,
050-191-17-06.
ПЧЕЛОМАТКИ,
украинская, степная, итальянка, цена –
250 грн., 066-298-50-85.
ТЕЛОК, 1,5 года, 095-910-69-89.

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»
в Щастинський РЕМ потрібні
електромонтер з експлуатації розподільних
мереж,
КОНТРОЛЕРИ ЕНЕРГОНАГЛЯДУ

аренда
ООО «Айдар-МилаМ» снимет
на долгосрочный период КВАРТИРУ. Своевременная оплата и порядок гарантированы.
050-474-77-58.
Сниму
1-2
комнатную
КВАРТИРУ или ФЛИГЕЛЬ на
длительный срок, 066-670-84-08.

СЕМЕНА

подсолнечника,
кукурузы

куплю
Куплю ВОСК, МЕД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, обмен ВОЩИНЫ, 050-704-33-18.
Закупаем КСР, ДОРЕЗ. 099-011-98-55.
Куплю КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.
Закупка МЕДА, ВОСКА,
МЕРВЫ. Обмен ВОЩИНЫ.
Продажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

095-512-38-39,
098-389-73-47

услуги
Изготовление,
перетяжка, ремонт
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка.
Ремонт.
Обслуживание.
099-336-87-79.
ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ и
других грузов по поселку, району, Украине. Бус фургон.
050-296-98-90.

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району
Засновник і видавник: ТОВ «Вісник Новоайдарщини».
Газета видається з 20 грудня 1931 р.
Свідоцтво про реєстрацію: ЛГ № 1362-483Р видане
Головним управлінням юстиції в Луганській області 19.02.2019 р.

Тел. 066-494-46-15
097-641-89-63

Магазин «Урожай»
г. Старобельск, ул. Кирова, 43/а,
в районе монастыря (бывшая ВЧ)

Куплю КОРОВ,
БЫКОВ, ТЕЛОК,
ЛОШАДЕЙ.

099-097-91-78, 097-782-69-86.

(отечественной и
импортной селекции),
а также эспарцет,
люцерна, костер, суданка.

СЕМЕНА КОРМОВЫХ
ТРАВ:
люцерна, эспарцет,
суданка, клевер, кострец
и т.д.;
сидераты, медоносы.
Гибриды подсолнечника,
кукурузы и др. культур.
Тел. 099-503-69-17
067-689-27-26

www.semenatrav.com

Головний редактор
та відповідальний
за випуск:
І. Краснощокова.
Фото і верстка:
А. Антонов.

РОБОТА в смт. Новоайдар та м. Щастя ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
(II, III групи), які не мають протипоказань для виконання робіт,
пов’язаних з тривалою ходьбою і перебуванням на відкритих майданчиках при підвищених і знижених температурах, без досвіду роботи,
середня освіта. Можливий неповний робочий день.
Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10, тел. 9-45-35.

помним...
3 года светлой памяти
ЯНЦЕН Татьяны Ивановны
(02.06.1958 - 03.05.2016)
Ах, мама-мамочка, родная, к тебе
прижаться бы сейчас, тебя мы часто
вспоминаем, и слёзы капают из глаз.
Нам не хватает тебя, мама, советов
мудрых и тепла. Не заживёт от боли
рана, внезапно в мир иной ушла.
Скорбит душа, и сердце плачет,
перед глазами образ твой. Как много
мама в жизни значит, она — любовь,
уют, покой. Мы за спиною ощущаем
тебя, родная, каждый день, ангел-хранитель ты, мы знаем — ты оберег наш, наша тень. Ах, мама-мамочка, родная, так хочется тебя обнять. Шепчем себе, слезу роняя, как маму тяжело терять...
Дети.
Как трудно отпускать любимых нам людей в страну, где нету боли
и всегда спокойно. А нам приходиться переживать и дальше жить, и
душу согревать, когда бывает знойно. не выразить словами, не унять
внутри ту боль, что щемит сердце, вызывая слёзы и нет лекарства,
только тишина, со временем затянет в теле раны и занозы.
На столе портрет на нас смотрящий будет долго о себе напоминать,
и оттуда, куда они уходят, нет возврата, как бы ни было нам трудно
- нужно отпускать!
Муж, дети, внуки.
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